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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001103-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 

ORTOPEDICOS LTDA - ME (RÉU)

ALVARO PINTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME (RÉU)

KARINA ALVES CAMPOS (ADVOGADO(A))

FABIO JORGE BOUERE DAHER (ADVOGADO(A))

BETANIA DAS GRACAS MENDES (ADVOGADO(A))

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade do Recurso de 

Apelação sob Id 15758570, devidamente preparado, interposto por 

Emanuel Ribeiro Fernandes - ME; II) intimar as Partes Apeladas para 

manifestação, ao teor do Art. 1.010, §1º do CPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003381-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

KATIANE SCANDOLIERO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003381-68.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): KATIANE SCANDOLIERO Advogado(s) do reclamante: ELEN 

DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. e outros Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de 

débito c/c pedido de dano moral e tutela antecipada ajuizada por Katiane 

Scandoliero em face do Banco Bradesco Cartões S/A e Banco 

Bradescard S.A., ambos qualificados nos autos. A autora alega 

inicialmente que teria ajuizado a presente ação no Juizado Especial Cível 

desta Comarca – autos n. 1002068-09.2017.8.11.0007, todavia o 

processo foi julgado extinto sem resolução do mérito, com trânsito em 

julgado em 04/07/2018, em razão da necessidade de produção de prova 

pericial. Relata que naquele juízo a liminar foi deferida, tendo sido 

determinada a exclusão imediata do nome da autora dos bancos de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, bem como a ordem 

para a abstenção da inclusão de novas negativações até o final daquele 

feito o que foi cumprido pelo requerido. Informa que em 15/07/2017 em 

decorrência da negativação do seu nome não conseguiu finalizar a 

compra no crediário no estabelecimento comercial denominado Karen 

Modas, tendo que deixar as roupas no balcão da referida loja e ao 

dirigir-se até a CDL descobriu que a Bradescard/CRED CARD S.A 

negativou o seu nome pelos seguintes débitos: o valor R$ 393,48 

(trezentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos), referente ao 

contrato n° 4282673095950000, com vencimento em 23/01/2017 e R$ 

1.066,22 (um mil e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), 

referente ao contrato n° 4180530534128000, com vencimento em 

20/02/2017, conforme extrato SPC anexo, emitido em 18/07/2017 e em 

relação a esses débitos houve a exclusão do nome da autora do rol de 

inadimplentes. Todavia, após a decisão exarada naquele processo, foi 

novamente surpreendida com outra negativação feita pela requerida no 

valor de R$ 5.334,45 (cinco mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta 

e cinco centavos), com vencimento em 23/01/2017, contrato 

n°44478159219001, o que impedia a mesma de finalizar a obtenção do 

cartão de compras no supermercado Kinfuku. Aduz que nunca foi cliente 

e tampouco possui cartão de crédito da empresa ré. Requer, em sede de 

tutela antecipada inaudita altera pars, que a empresa ré seja compelida a 

efetuar a exclusão imediata do seu nome do cadastro de inadimplentes 

(SPC/SERASA), sob pena de multa diária em caso de descumprimento da 

liminar. Pede, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

VIII, do CDC. A inicial veio instruída com os documentos anexados. É o 

relatório do necessário. Fundamento e Decido. Inicialmente, recebo a 

inicial, em todos os seus termos e passo a análise do pedido de tutela 

antecipada. Nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC/2015 a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo, “in verbis”: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De tal forma, a 

tutela de urgência é dividida em tutela cautelar destinada a assegurar o 

resultado final do provimento definitivo e do próprio mérito, tutela 

antecipada do processo, esta como medida provisória de natureza 

antecipatória, de cunho satisfativo e aquela como medida provisória de 

natureza cautelar, de cunho preventivo. Pois bem. No caso dos autos, 

diante das alegações da parte autora e pelos documentos trazidos na 

inicial, em sede de cognição sumária, vejo que os requisitos para o 

deferimento da tutela de urgência se fazem presentes. Isso porque, a 

autora sustenta que não é cliente da demanda e não possui cartões, 

restando presente a probabilidade do direito. De igual modo, o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, igualmente se faz presente, 

tendo em vista que a negativação do nome da autora junto aos órgãos de 

proteção ao crédito impedirá que a mesma realize negócios jurídicos de 

diversas naturezas, o que poderá acarretar prejuízos de ordem 

patrimonial. Noutro giro, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, 

em se tratando de direito consumerista, não vejo óbice ao seu 

deferimento, ante a condição de hipossuficiência da parte autora na 

produção da prova. Diante do exposto, com fulcro no artigo 300 do 

CPC/2015: 1) DEFIRO o pedido de tutela de urgência, DETERMINANDO que 

a requerida promova a EXCLUSÃO do nome da autora do cadastro dos 

órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, relativo ao 

débito objeto da presente demanda, até posterior deliberação deste Juízo, 

ou, até decisão final da causa, sob pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), fixando o limite em até R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), devendo a Secretaria expedir os ofícios necessários ao 

cumprimento da ordem. 2) Diante da verossimilhança da alegação feita 

pela parte reclamante e sua hipossuficiência, DEFIRO o pedido de 

inversão, na forma do art. 6º, VIII do CDC. 3) Tratando-se de ação que 

tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de 

conciliação/mediação para o dia 11 de dezembro de 2018, às 15h30min., a 

qual será realizada no CEJUSC desta Comarca. 4) CITEM-SE as requeridas 

para comparecerem à audiência supra designada, devidamente 

acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, Defensor Público (CPC/2015, 

art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data supra designada 

(CPC/2015, art. 334). 4.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, 

caso a parte ré tenha desinteresse na autocomposição, deverá informar, 

por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, 

o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste caso, deverá a parte ré 

apresentar contestação observando-se ao disposto no art. 335, II, do 

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

que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o 

não comparecimento injustificado das requeridas à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. 4.3) CONSIGNE-SE, ainda , no ato de citação que, caso não haja 

autocomposição na audiência, as requeridas terão prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar da data da audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, 

I), para apresentar resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os 

fatos narrados na inicial (CPC/2015, art. 344). 5) INTIME-SE a parte autora, 

na pessoa de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) 

último(a) para comparecerem à audiência supra designada, consignando 

ser obrigatória a presença de ambos (CPC/2015, art. 334, § 9º) e, caso a 
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parte não possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 5.1) 

CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de intimação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 6) Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

eventual homologação. 7) Caso não haja composição, após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. 8) DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000218-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO STEFANELLO PIOVESAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ROLFF MILANI DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000218-80.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): VANILDO STEFANELLO PIOVESAN RÉU: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 

Advogado(s) do reclamado: RITA PASCHOALINA DE SOUZA, ROLFF 

MILANI DE CARVALHO Vistos. Trata-se de Ação de Usucapião de imóvel 

urbano ajuizada por Vanildo Stefanello Piovesan em face de Cooperativa 

Agrícola de Cotia – Cooperativa Central em Liquidação, ambos qualificados 

nos autos. No id 14993483 aportou aos autos a notícia do óbito do autor e 

pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

regularização da representação processual. Em seguida, a Defensoria 

Pública manifestou-se nos autos requerendo a habilitação da viúva 

Terezinha Anna Piovesan (id 15120052), acostando cópia dos 

documentos pessoais e certidão de óbito (ids 15120060). Pois bem. 

Analisando os autos, consta na certidão de óbito do autor que ele deixou 

06 (seis) filhos, no entanto o pedido de habilitação limitou-se apenas sua 

esposa, não existindo qualquer informações nos autos quanto o 

falecimento daqueles, razão porque deve ser regularizado a 

representação. Por tais razões, com fundamento nos arts. 110 e 313, 

inciso I e § 1°, bem como art. 689, todos do CPC/15, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que se proceda com a 

habilitação correta nos autos. Assim: 1) INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, regularize o polo ativo da presente 

demanda, procedendo à habilitação dos respectivos herdeiros, no caso 

dos filhos do autor, trazendo, para tanto, os documentos necessários 2) 

Após cumprido o item anterior, INTIME-SE o executado para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar acerca do pedido de habilitação (art. 690 do 

CPC/2015). 3) Por fim, decorrido o prazo de suspensão, cumpridas as 

determinações anteriores, ou decorrido o prazo para tanto, façam-me os 

autos CONCLUSOS para as deliberações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000496-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ALVES DE AZEVEDO MOZER (AUTOR(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000496-52.2016.8.11.0007. 

AUTOR(A): JAQUELINE ALVES DE AZEVEDO MOZER RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação de Concessão 

de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria de Invalidez e Pedido de Tutela de 

Urgência proposta por JAQUELINE ALVES DE AZEVEDO MOZER em face 

do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados. Assevera que a despeito do preenchimento dos requisitos 

legais e do requerimento administrativo efetivado, a autarquia requerida 

negou indevidamente o benefícios previdenciário pleiteado. Entendendo 

presentes os requisitos requereu a antecipação de tutela para o 

pagamento do benefício e juntou documentos. Por meio da decisão de ID 

3300536, a magistrada contemporânea deferiu a gratuidade e recebeu a 

inicial; b) postergou a apreciação da tutela de urgência para depois da 

resposta da requerida; c) nomeou médico para elaboração de laudo 

pericial e; d) deferiu a gratuidade de justiça. O laudo pericial foi 

apresentado (ID 8309487). A autarquia previdenciária citada, deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar contestação. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. De Início, em atenção ao certificado no 

ID 9549015, DECRETO a REVELIA da parte requerida, no entanto, DEIXO 

de aplicar seus efeitos, nos termos do artigo 345, inciso II, do CPC/2015. 

Não havendo outras questões processuais e estando o feito devidamente 

instruído por laudo pericial, passo à análise do pedido de mérito. A 

pretensão autoral consiste na obtenção judicial de auxílio-doença, que se 

encontra disciplinado nos artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/91, 

dispositivos que exigem os requisitos abaixo transcritos: a) qualidade de 

segurada; b) o período de carência, se exigido para o caso; c) 

incapacidade para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 

dias consecutivos; d) não preexistência da doença ou lesão invocada 

como causa para o benefício à filiação ao Regime Geral da Previdência 

Social, salvo em casos de progressão ou agravamento. No caso em tela, a 

condição de segurada e o cumprimento da carência restaram 

comprovados por meio da leitura do CNIS acostado nos autos, 

comprovando que a autora estava contribuindo com a previdência; quanto 

à incapacidade, o laudo pericial constatou a incapacidade total e 

temporária do doente para o trabalho, bem como suas atividades habituais. 

Nesse sentido è o entendimento jurisprudencial: "PREVIDENCIÁRIO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUXILIO-DOENÇA. LAUDO CONCLUSIVO. 

INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. REQUISITOS PARA AUXÍLIO 

CUMPRIDOS. JUROS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A autora gozou do 

benefício previdenciário auxílio-doença até 01/07/2005 (fls. 148), quando 

foi cessado. O benefício foi restabelecido, por decisão de fls. 161/164, 

que antecipou os efeitos da tutela, com pagamento das parcelas vencidas 

entre a data de sua cessação e a implantação por determinação judicial. 2. 

A inaptidão para a atividade laborativa foi constatada pelo perito judicial, 

que atestou que a parte autora está incapacitada total e temporariamente 

para o trabalho, devendo a Autora ser submetida a nova perícia com 

prazo de aproximadamente de 6 meses, tempo suficiente para a 

estabilização do procedimento realizado. (...) Portanto, a concessão do 

benefício previdenciário, auxílio-doença, é imperiosa. (...) (ACORDAO 

00496991820154019199, JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 DATA:16/03/2018 PAGINA.)" Em relação ao termo inicial do devido, 

como sedimentado na jurisprudência pátria, o pagamento do benefício 

deve retroagir até a data do requerimento administrativo 15/04/2016. 

Nessa trilha jurídica: "PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO DA 

INCAPACIDADE POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. DATA DA 

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA. (...) 3. O termo Inicial do 

Benefício, segundo orientação jurisprudencial desta Segunda Turma e do 

Superior Tribunal de Justiça, será fixado da seguinte maneira: a) sendo a 

parte autora beneficiária do benefício de auxílio doença, a DIB para a 

aposentadoria por invalidez será contada a partir do primeiro dia da 

cessação daquele (art 43, caput da Lei nº 8.23/91); b) não sendo a 

hipótese do art. 43, caput, da Lei nº 8.213/91, a data inicial será a do 

requerimento administrativo; b) ausente a prévia postulação administrativa, 

o termo inicial será a data da citação válida (STJ REsp 1369165/SP, DJe 

07/03/2014. julgado submetido ao rito do 543-C do CPC). 4. No caso 

concreto a cessação do auxilio doença se deu em 03/02/2010. (fls. 55). 5. 

Apelação da parte autora não provida. Remessa oficial parcialmente 

provida para que sejam observadas as estipulações constantes no voto 

relativo ao DIB. (TRF 1ª R.; AC 0072133-64.2016.4.01.9199; Segunda 

Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Neves da Cunha; DJF1 25/04/2017)." 

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido para CONDENAR o Instituto Nacional de Previdência Social – INSS 

à implantação do benefício de auxílio doença em favor de Jaqueline Alves 

de Azevedo Mozer, desde do deferimento na esfera administrativa 
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15/04/2016, devendo se submeter à revisão administrativa periódica, 

acrescidas as parcelas atrasadas dos juros moratórios e correção 

monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Por 

verificar presentes os requisitos, CONCEDO a tutela de urgência neste 

ato. OFICIE-SE ao requerido, observando-se o disposto no artigo 387 da 

CNGC/MT, para determinar que o INSS: (b.1) implante e pague o benefício 

auxílio-doença da autor reconhecido administrativamente de 15/04/2016 ; 

(b.1) implante e prorrogue o benefício auxílio-doença da autora desde o 

dia 15/04/2016, requisitando a implantação do benefício, consignando-se o 

prazo máximo de trinta (30) dias, com as correspondentes advertências 

decorrentes da inércia. Condeno o INSS ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, observando o enunciado da Súmula 111 do STJ e 

os termos do artigo 85, §3º, I, do CPC. DEIXO de condenar o requerido no 

pagamento das custas processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da 

Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual 

nº 7.603/01). Nos termos do art. 1.288 da CNGC, declaro: I) Jaqueline 

Alves de Azevedo ; II) Auxílio-Doença; III) Renda mensal: 91% (noventa e 

um por cento) do salário de benefício; IV) DIB – deferimento na esfera 

administrativa 15/04/2016; V) RMI – a calcular pelo INSS; VI) início do 

pagamento – 30 dias, a contar da intimação da presente sentença. 

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

de sentença em 15 dias, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo. 

Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003183-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

REINALDO CAMILO FAUSTINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

termos do processo acima indicado, acerca da designação de Perícia 

Médica para 23/11/2018, às 16:30, a realizar-se na "Sala Bem-Estar" 

(Porta nº 56) do Fórum desta Comarca. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 97086 Nr: 5600-18.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

laudo encartado nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5796 Nr: 175-69.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Laércio Rabecini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Demetriuk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Advogado sem Nome 

(Aguardando Regularização) - OAB:2400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Credor(a): José Laércio Rabecini, Cpf: 

96918047868, Rg: 8.981.528 SSP SP Filiação: Baptista Rabecini e Percilia 

Lourenço Rabecini, data de nascimento: 26/09/1958, brasileiro(a), natural 

de Junqueirópolis-SP, , produtor rural, Endereço: Rua D-1 N° 119, Bairro: 

Setor D, Cidade: Alta Floresta-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 193,00 (cento e noventa e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 45/46. 

Fica cientificada de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante, clicar no item custas e 

preencher o valor das custas. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92116 Nr: 5928-79.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Tomaz dos Santos

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Pedro Tomaz dos Santos, 

Cpf: 29884284172 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Carlos Augusto 

Brito Barros, Qd. 23, Lt. 06, Bairro: Cidade Bela, Cidade: Alta Floresta-MT

Valor das Custas Processuais:547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais 

com sessenta e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 105. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais 

com vinte e quatro centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

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

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

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

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

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

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

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106122 Nr: 1390-50.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M L Lewandowski, Maria de Lourdes 

Lewandowski

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Maria de Lourdes 

Lewandowski, Cpf: 10739823191, Rg: 811589 SSP PR Filiação: José 

Lombarde e Antonia Apoloni, data de nascimento: 04/07/1941, 

brasileiro(a), natural de Getulina-SP, divorciado(a), comerciante, Endereço: 
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Rua H-11, 1158, Bairro: Setor H., Cidade: Alta Floresta-MT

Executados(as): M L Lewandowski, CNPJ: 36880144000127Inscrição 

Estadual: 13.135.733-6, brasileiro(a), Endereço: Rua H-11, Nº 1.158, 

Bairro: R-i, Cidade: Alta Floresta-MT

Valor das Custas Processuais:550,23 (quinhentos e cinquenta reais com 

vinte e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folhas 43/43 verso. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 136,83 (cento e trinta e seis reais 

com oitenta e três centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

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

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

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

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

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

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

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120691 Nr: 8021-73.2014.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izolina de Almeida Santos de Araújo, Gabrielly Santos 

Araújo, Gislaine Santos de Araujo Polido, Gisele Santos de Araujo Azzola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Alves de Araújo-Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dakari Fernandes Tessmann - 

OAB:32.548/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da manifestação de fl. 80, verifico que a parte autora está com 

irregularidades em sua representação processual, neste giro, nos termos 

do art. 76, do CPC/15, SUSPENDO o processo no prazo de 30 (trinta) dias, 

para que seja sanado o vício.

INTIME-SE pessoalmente, a inventariante, no endereço indicado nos autos, 

para no prazo acima assinalado, regularizar sua representação 

processual, sob pena das incursões do art. 76, § 1º, inciso I, do CPC/15.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119209 Nr: 6905-32.2014.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margareth Noujain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Iltro Quintiliano Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, em todos seus 

termos, pelos fundamentos consignados no bojo desta decisão.Em relação 

ao pedido de levantamento do valor depositado pela parte executada, bem 

como o pleito de penhora “online”, antes de apreciá-los, certifique-se a 

Secretaria quanto ao decurso ou não do prazo de 15 (quinze) dias 

concedido à parte executada para apresentação da impugnação 

estipulado no artigo 525 do CPC/15.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se.Após, conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66567 Nr: 6106-62.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson de Jesus Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamae - OAB:19968/O MT, Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT0018164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem, acerca do laudo 

encartado aos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 104694 Nr: 6537-91.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iltro Quintiliano Correia, Valdir Teles de Oliveira, 

Maria Aparecida Teles de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT, Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Fabiula Muller Koening - OAB:22819, Gustavo 

Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - 

OAB:17980, Sandro Pissini Espíndola - OAB:198.040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fundamento e decido. Vejo que o pedido formulado pelo exequente de 

regularização da representação processual do requerido Valdir, veio 

desacompanhado da certidão de óbito, bem como do termo inventariante 

ou de qualquer outro documento hábil. Denoto que o exequente apenas 

fez constar em sua petição o código da ação de inventário – autos n. 

489-05.2001.811.0007, todavia em consulta ao Sistema Apolo pude 

constatar que a referida ação tramita no Juízo da 3ª Vara desta Comarca, 

ou seja, em Juízo diverso deste e não corre em segredo de justiça.Não 

obstante a isso, a notícia do óbito do requerido Valdir sobreveio aos autos 

por meio da certidão do oficial de justiça na data de 01/07/2015 (fls. 124) e 

a referida ação de inventário foi distribuída em 04/09/2003, mas o seu 

protocolo foi em 19/03/2001 (dados extraídos do Sistema Apolo). A 

presente ação foi distribuída em 19/12/2012, ou seja, foi distribuída há 

mais de 10 (dez) anos do suposto falecimento, não havendo, portanto, a 

triangularização processual, conforme exigência do CPC/15. Assim, a 

sucessão só ocorreria se parte existisse no processo, como estabelece o 

art. 110 do CPC/15 nos seguintes termos: “Ocorrendo a morte de qualquer 

das partes, dar-se-á a sucessão pelo espólio ou pelos seus sucessores, 

observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º, do CPC/15”. Verifica-se que 

no comando do artigo acima transcrito para ocorrer à sucessão seria 

necessário que a parte seja devidamente citada e o óbito seja 

posteriormente a sua citação.Diante de tais fatos, .., assim na forma do 

artigo 10 CPC/15, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre a possível nulidade do processo, 

devendo em igual prazo, juntar aos presentes autos cópia da certidão de 

óbito do requerido Valdir e cópia do termo de inventariante, com o espoco 

de promover o pedido de substituição do polo passivo, seja pelo espólio ou 

pelos herdeiros do falecido.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121608 Nr: 392-14.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKP, EKP, AK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224, 

Rosangela Rodrigues da Silva - OAB:17445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a inércia da parte executada, certificada às fls. 80, 

INTIME-SE a exequente para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.
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Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, FAÇAM-ME os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130845 Nr: 5609-38.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virginia Lopes das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação de Moradores, Virginia Lopes das 

Neves, Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, 

Igreja Assembléia de Deus

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Processo em ordem.Diante do 

teor do Agravo de Instrumento nº 76935/2016 que versa sob a 

competência de ações de usucapião em que a Cooperativa Agrícola Cotia 

que esta em liquidação judicial faz parte, DECLARO encerrada a 

suspensão processual, portanto, em prosseguimento ao feito:1) RECEBO 

a inicial em todos os seus termos.2) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

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

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

99, do CPC/2015.3) Tratando-se de um procedimento especial, bem como, 

visando maior celeridade processual (art. 139, incisos II e VI, CPC/2015), 

deixo de designar audiência na forma do caput do art. 334 do CPC/2015 no 

presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Sendo assim, DEIXO de 

designar audiência de conciliação nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a 

qualquer momento, caso ambas as partes manifestem interesse em se 

comporem.4) CITE-SE a parte requerida, devendo constar que o prazo 

para responder aos termos da presente ação é de quinze (15) dias e que, 

não contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, conforme o artigo 344, do CPC/2015.5) 

CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo e seus 

cônjuges, nos termos do art. 246, § 3º, do CPC/2015, devendo constar no 

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

quinze (15) dias e que, não contestada em tal prazo, se presumirão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme o artigo 

344, do CPC/2015.6) CITEM-SE, por edital, com prazo de trinta (30) dias, os 

eventuais terceiros interessados, na forma do artigo 259, inciso I, do 

CPC/2015. Consigno que deixo de nomear curador especial aos réus e 

interessados incertos citados por edital, por entender ser medida 

desnecessária. Neste sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: 

Usucapião - Réus e interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e 

interessados incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador 

especial. Se é feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso 

de nomeação do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele 

interposto." (TJMG, Apelação Cível nº1.0394.05.048863-1/001- 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012).7) NOTIFIQUEM-SE os 

representantes da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, 

encaminhando-se a cada um dos referidos entes cópias da inicial e dos 

documentos que a instruiu, para que, no prazo de 10 dias, querendo, 

manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do 

CPC).8) Deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar se o (a) requerente está 

exercendo a posse da área objeto desta ação.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

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

Santos, digitei.

Resumo da Inicial: Virginia Lopes Neves, portadora do RG. 246.971 

SSP/MT, CPF. 080.466.201-06, residente e domiciliada à Avenida Chico 

Mendes n. 1.202, Centro Carlinda, através da Defensoria do Estado de 

Mato Grosso, ingressou com AÇÃO DE USUCAPIÃO em face de 

Cooperativa Agrícola de Cotia- Cooperativa Central em Liquidação, com 

sede na Rua Francisco Franco n. 357, Mogi das Cruzes SP.....

Alta Floresta, 30 de agosto de 2018

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003383-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA (ADVOGADO(A))

DOMINGOS ROSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003383-38.2018.8.11.0007 

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

RAFAEL LEITE BARBOSA, EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO RÉU: ESTADO 

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

pedido de antecipação de tutela específica proposta por Domingos Rosa 

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

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

requeridos sejam compelidos a fornecerem imediatamente consulta de 

retorno com médico reumatologista Lúcio Yamaguchi, bem como o 

medicamento manipulado (codeína + meloxicam + famotidina). Alega que 

está aguardando o agendamento da consulta do retorno com médico 

especialista em reumatologia desde o mês de março de 2017, tendo em 

vista que o médico na consulta realizada no dia 15 de março de 2017 

solicitou o seu retorno no prazo de 90 (noventa) dias, contudo passado 

mais de um ano da realização da primeira consulta o Município não 

agendou o seu retorno. Requer também que o SUS forneça o medicamento 

manipulado (codeína + meloxicam + famotidina) do qual faz uso, uma vez 

que o fármaco custa em torno de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis 

reais) e por ser beneficiário do INSS não possui condições de arcar com 

as despesas do medicamento, pois a título de benefício recebe R$ 

1.100,00 (um mil e cem reais). Pugna, em sede de tutela de urgência 

inaudita altera pars, que os requeridos forneçam imediatamente a consulta 

de retorno ao médico reumatologista Lúcio Yamaguchi indicada em 

Hospital cadastrado junto ao SUS, ou, no caso de inexistência de vaga na 

rede pública, seja disponibilizado pela rede privada as expensas dos 

requeridos, bem como o fornecimento imediato do medicamento 

manipulado (codeína + meloxicam + famotidina), por não possuir condições 

financeiras para custeá-lo, sob pena de decretação da prisão do 

Secretário Municipal de Saúde e do Secretário de Estado de Saúde e 

imposição de multa diária no valor não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Juntou, com a inicial, diversos documentos. Recebida a inicial, foi deferido 

o pedido de concessão da gratuidade de justiça, requisitado do Núcleo de 

Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato – NAT o parecer 

técnico, a fim de subsidiar a decisão e determinado a expedição de ofício 

para a Secretária Municipal de Saúde prestar informações acerca da 

consulta, no prazo de 05 (cinco) dias (id 15429256). Nos pareceres, em 

relação ao medicamento manipulado o Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato – NAT informou que o mesmo não é 

assegurado pelo SUS (id 15543854) e sobre a consulta informou que o 

pedido de consulta foi solicitado pela rede privada e no sistema de 

regulação – SISREG não há nenhuma solicitação pendente em nome do 

autor, o que indica que a demanda não foi regulada (id 15566294). 

Oficiada para se manifestar sobre a consulta, a Secretária de Saúde 

Municipal permaneceu inerte, consoante certificação de id 15758043. 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e 

decido. Analisando com atenção os autos, entendo que o pedido de tutela 
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de urgência, neste momento, deve ser deferimento em parte, pelas 

seguintes razões a seguir. Nos termos do artigo 300 e seguintes do 

CPC/2015 a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, “in verbis”: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º. 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Como se 

sabe, a saúde é um direito social e como tal deve ser protegida e garantida 

pelo Poder Público, preceito basilar que rege a CF/88, conforme 

dispositivos abaixo transcritos: Art. 5°. Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, á igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) § 1°. As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata. Art. 6°. São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição. Art. 194. A seguridade 

social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Deste modo, 

denota-se dos textos constitucionais que a saúde é um direito de 

densidade social e como tal deve ser protegida e garantida pelo Poder 

Público, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal: DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE. Necessidade imperiosa de se preservar, por razões de 

caráter ético-jurídico, a integridade desse direito essencial. Fornecimento 

gratuito de meios indispensáveis ao tratamento e à preservação da saúde 

de pessoas carentes. Dever constitucional do estado (cf, arts. 5º, caput, 

e 196). Precedentes (stf). Responsabilidade solidária das pessoas 

políticas que integram o estado federal brasileiro. Consequente 

possibilidade de ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os entes 

estatais. Repercussão geral da matéria que o plenário do Supremo 

Tribunal Federal reconheceu no julgamento do re 855.178 - Rg/se, Rel. Min. 

Luiz fux. Reafirmação, quando da apreciação de mencionado recurso, da 

jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou no exame dessa 

controvérsia. Sucumbência recursal (cpc/15, art. 85, § 11). Não 

decretação, no caso, ante a ausência de condenação em verba honorária 

na origem. Agravo interno improvido. (Supremo Tribunal Federal STF; ARE 

963238; Segunda Turma; Rel. Min. Celso de Mello; DJE 14/10/2016; Pág. 

75). Neste mesmo sentido, o TJMT tem decidido: [...] O direito à vida e à 

saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de 

consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias 

indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). Deve ser excluída a 

possibilidade de bloqueio como meio coercitivo, ficando a critério do 

julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano 

prático (§ 5º, do art. 461, do CPC/1973). A prestação de contas deve ser 

realizada para fins de comprovação do valor bloqueado da conta do 

erário, bem como para o controle das finanças públicas. (Apelação / 

Remessa Necessária 114208/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). Assim, a concessão da tutela 

de urgência objetiva tão somente outorgar ao indivíduo o mesmo direito à 

saúde usufruída por tantos outros que foram beneficiados por uma 

situação financeira precária e, verifica-se que, no caso dos autos, a parte 

autora não teria condições de custear o seu próprio tratamento médico. No 

caso dos autos, vejo que diante das alegações e pelos documentos 

trazidos na inicial, entendo que os requisitos para o deferimento da tutela 

de urgência em relação à consulta médica de retorno com médico 

especialista em reumatologia se fazem presentes. A probabilidade do 

direito da parte autora está consubstanciada nos documentos juntados 

com a exordial, os quais demonstram a necessidade do seu retorno ao 

médico reumatologista que acompanha o seu caso, conforme sugerido no 

documento médico datado de 15/03/2017 (id 15416882). Quanto ao perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de igual forma está 

demonstrado, uma vez que até o mesmo não foi providenciado ao paciente 

o retorno ao médico com previsão para 90 (noventa) dias após a 

realização da primeira consulta, a qual ocorreu em 15/03/2017 e desde a 

realização daquela consulta já se passaram mais de um ano. Oficiado para 

manifestar sobre o caso, o Município de Alta Floresta-MT por meio da 

Secretária de Saúde não prestou qualquer informação ao Juízo, conforme 

certificado nos autos no id 15758043. Quanto ao medicamento manipulado, 

o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso repetitivo REsp 

1657156/RJ, fixou a tese de que nos casos de medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS o fornecimento exige a 

presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio 

de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico 

que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, 

dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) Incapacidade financeira de arcar 

com o custo do medicamento prescrito; iii) Existência de registro do 

medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 

No caso vertente, o autor ao ajuizar a ação não apresentou qualquer 

desses documentos acima exigidos no recurso repetitivo julgado pelo 

Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto. Com relação à aplicação de 

multa diária em caso de descumprimento, entendo que ela deve ser 

substituída pelo bloqueio “online”, pois o TJMT tem entendido que existem 

outros mecanismos diversos da multa diária, mais eficazes para a 

efetivação da tutela específica, em destaque o bloqueio “online” nas 

contas bancárias dos entes públicos. Diante do exposto, com fundamento 

no artigo 300 do CPC/15 CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE 

URGÊNCIA, para determinar que os requeridos ESTADO DE MATO 

GROSSO e o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT, SOLIDARIAMENTE, 

FORNEÇAM ao autor Domingos Rosa dos Santos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a consulta de retorno com o médico especialista em reumatologista 

Lúcio Yamaguchi pela rede pública ou pela rede privada as suas 

expensas, se for o caso, sob pena de bloqueio de valores no caso de 

descumprimento da presente obrigação de fazer. INDEFIRO o pedido de 

decretação da prisão do Secretário Municipal de Saúde e do Secretário de 

Estado de Saúde para o caso de descumprimento da ordem judicial, tendo 

em vista que para a satisfação da tutela caso não haja o cumprimento 

voluntário da obrigação de fazer será realizado bloqueio “online” nas 

custas públicas para bloqueio de valores e nesses casos a prisão é 

considerada absolutamente arbitrária e ilegal, já que não cabe prisão por 

crime de desobediência, por se tratar de delito de menor potencial 

ofensivo, cabendo apenas à lavratura de termo circunstanciado, se for o 

caso. Quanto ao fornecimento do medicamento manipulado não 

assegurado pelo SUS, em observância a tese fixada no recurso repetitivo 

REsp 1657156/RJ do STJ, INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar os seguintes documentos: i) Comprovação, por meio de 

laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que 

assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, 

dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) Incapacidade financeira de arcar 

com o custo do medicamento prescrito; iii) Existência de registro do 

medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência, 

ressaltando que para a concessão do medicamento exige-se a presença 

cumulativa desses requisitos. Decorrido o prazo, com ou sem a resposta, 

certifique-se e voltem conclusos para a apreciação da tutela com relação 

ao fornecimento do referido medicamento. E ainda, DETERMINO que seja 

comunicado via telefone a Central de Regulação de vagas do Estado de 

Mato Grosso, acerca desta decisão. INTIMEM-SE os requeridos, em 

caráter de urgência, da presente decisão e, no mesmo mandado, 

CITEM-SE os requeridos, na pessoa de seus representantes legais, 

consignando o prazo de 60 (sessenta) dias para oferecer resposta, nos 

termos do artigo 188 e, ainda, com as advertências dos artigos 285 e 319, 

todos do CPC/15. Ciência o Ministério Público do teor desta decisão. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002524-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

RAFAEL LEITE BARBOSA (ADVOGADO(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR (ADVOGADO(A))

PAULLINELI FRAGA MARTINS (RÉU)

 

Processo: 1002524-22.2018.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca da CONTESTAÇÃO para, 

querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo de quinze (15) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 

11.419/2006. Alta Floresta, 4 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002301-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

MANOEL MESSIAS VENTURA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI BLASIUS (RÉU)

 

Impulsiono o presente feito nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

com a finalidade de INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora para 

manifestação no prazo de cinco (05) dias, haja vista a citação negativa, 

do requerido. Observação: O processo encontra-se integralmente 

disponibilizado no Sistema PJE, nos termos do artigo 9º da Lei nº 

11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003520-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. N. (AUTOR(A))

TATIANE PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALEXANDER ALVES MELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003520-20.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ALEXANDER ALVES MELO, TATIANE PEREIRA DO 

NASCIMENTO, THIAGO MELO NASCIMENTO RÉU: GENERAL MOTORS DO 

BRASIL LTDA Vistos. 1) INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 

quinze (15) dias, EMENDE a inicial nos termos do art. 319, inciso II do NCPC 

(ausência de profissão da segunda requerente, e endereço eletrônico dos 

requerentes e da parte requerida), sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, § Único do NCPC) . 2) Ainda, para que, no mesmo prazo, realize 

o recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária, juntando aos 

autos o comprovante de pagamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290, CPC). 3) Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. 

Após, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 5 de 

outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000540-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

JACINTO & MELCHIOR LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON REFATTI DA SILVA (RÉU)

GERSON LUIZ SEVERO (ADVOGADO(A))

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

 

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

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

autora para manifestação acerca dos embargos monitórios, no prazo de 

quinze (15) dias.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96270 Nr: 4688-21.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leal Prestadora de Serviços Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Leal Prestadora de Serviços 

Ltda Me, CNPJ: 04927089000197, brasileiro(a), Endereço: Rua D Nº 80, 

Sala C,, Bairro: Setor D, Cidade: Alta Floresta-MT

Valor das Custas Processuais:688,57 (seiscentos e oitenta e oito reais 

com cinquenta e sete centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 105. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 275,17 (duzentos e setenta e cinco 

reais com dezessete centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica 

cientificada de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas 

finais ou remanescentes, preencher os campos com o numero único do 

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

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

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

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

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125720 Nr: 2817-14.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPFM, DPF

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Domingos Picolli Filho, Cpf: 

03212445831 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Maria Veltri, 50, 

Bairro: Vila Talarico, Cidade: São Paulo-SP

Executados(as): Domingos Picolli Filho Me, CNPJ: 08139351000190, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Ludovico da Riva Neto, Nº 2.712, Bairro: 

Centro, Cidade: Alta Floresta-MT

Valor das Custas Processuais:601,44 (seiscentos e um reais com 

quarenta e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 19. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 188,04 (cento e oitenta e oito reais 

com quatro centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de que 

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

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

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

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

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

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

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

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52177 Nr: 4082-32.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Vicente

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Sergio Vicente, Rg: 

1318282-0 SSP MT Filiação: Deoclides Vicente e Luzia Franco, data de 

nascimento: 08/12/1947, brasileiro(a), natural de Bauru-SP, casado(a), 

pecuarista, Endereço: Rua das Andorinhas, Esquina C/ Rua dos Tucanos, 

Nº 660, Cidade: Alta Floresta-MT

Valor das Custas Processuais:550,23 (quinhentos e cinquenta reais com 

vinte e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folha 55. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 136,83 (cento e trinta e seis reais com oitenta e três 

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

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

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

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

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

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

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

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

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134263 Nr: 7441-09.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doroti Souza

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

de direito, e após, decorrido o prazo sem manifestação, o feito será 

remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71138 Nr: 4109-10.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Maria Blumer 

Lavorenti - OAB:257364/SP, Marcelo Miguel Alvim Coelho - 

OAB:156347/SP, Rosama Mafei Abe - OAB:SP/186.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT

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

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

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

dos presentes autos da instância superior, para eventualmente requerer o 

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

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114080 Nr: 2539-47.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli de Almeida Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, acerca da contestação, laudo 

pericial e estudo socioeconômico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121390 Nr: 250-10.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IYdS, Denize Yure Rodrigues

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, acerca da contestação, laudo 

pericial e estudo socioeconômico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132277 Nr: 6395-82.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lizaneti Luiz Pimenta Ramos

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

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

os autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte autora para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140298 Nr: 3103-55.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose da Silva

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

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

OAB:20.342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

de direito, e após, decorrido o prazo sem manifestação, o feito será 

remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140951 Nr: 3481-11.2016.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joice Maria Wolff

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

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

4.8.18.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142783 Nr: 4518-73.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Soares de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamae - OAB:19968/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

de direito, e após, decorrido o prazo sem manifestação, o feito será 

remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116385 Nr: 4615-44.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Silva de Aguiar

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8148, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

de direito, e após, decorrido o prazo sem manifestação, o feito será 

remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119474 Nr: 7127-97.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maximino Agostini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8148, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

de direito, e após, decorrido o prazo sem manifestação, o feito será 

remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101073 Nr: 2680-37.2012.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Messias Ferreira de Paula

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

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

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

Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, acerca da impugnação 

apresentada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003573-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

PAULO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003573-98.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): PAULO DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. Diante 

do recebimento do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, 

justificando a impossibilidade da União em participar das audiências de 

conciliação determinadas pelo Novo Código de Processo Civil, deixo de 

designar a referida solenidade, prevista no art. 334, do CPC. Entendo 

necessário, para análise do pedido de antecipação de tutela antecipada, a 

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

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, a Procuradoria 

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

previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo quanto à 

condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior celeridade ao 

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

quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita judicial a Dra. 

Fernanda Sutilo Martins, médica clínica, CRM 8137/MT, razão por que FIXO 

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

da Resolução nº 00305/2014-CJF. INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação, 

INTIME-SE os interessados para comparecimento ao ato processual, 

consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo 

no prazo de 30 dias, contado a partir da data da realização da perícia. 

Juntamente com o mandado de intimação, conste a advertência para que a 

médica nomeada compareça com seus documentos pessoais junto à 

Secretaria desta Vara, para que realize seu cadastro junto ao Sistema de 

Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda não tenha sido realizado 

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

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se 

encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria 

da Vara). INTIME-SE a parte autora para, em cinco (05) dias, querendo, 

nomear assistente técnico e apresentar quesito. Estabeleço como 

QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

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

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 
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instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

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

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

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Uma vez designada data para realização da perícia, INTIME-SE a 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE o requerido, devendo constar as 

advertências do artigo 344, do CPC e que o prazo para contestar é de 

trinta (30) dias. No mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se 

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

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

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

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

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

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 4 

de outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002201-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

R. M. D. C. (REQUERENTE)

BENEDITA MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002201-51.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: RANIEL MANOEL DE CARVALHO, BENEDITA MANOEL DA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de ação de amparo ao deficiente com pedido de tutela antecipada 

ajuizada por Raniel Manoel de Carvalho, menor devidamente representado 

por sua genitora Benedita Manoel da Silva em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social-INSS. O feito foi recebido ao Id. 9545523. Devidamente 

citada a autarquia requerida apresentou defesa ao Id. 10765259. Instado a 

impugnar a contestação o autor requereu a extinção do feito sem 

resolução do mérito. O requerido manifestou concordância quanto a 

desistência do feito ao Id. 14243019. Instado a se manifestar o Ministério 

Público se manifestou favorável ao pleito. Os autos vieram-me conclusos. 

É o breve relatório. Decido. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, nos termos 

do artigo 485, §5º do NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Isento o requerente de custas 

processuais, eis que se trata de beneficiário da justiça gratuita. Condeno o 

requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais o qual fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa, estando a exigibilidade destas 

condenações suspensas por força do § 2° e 3°, do art. 98 do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 4 de outubro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Edital Citação

Prazo do Edital: 20 Dias

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

SUBSTITUIÇÃO LEGAL JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI

PROCESSO n. 1000001-71.2017.8.11.0007

Valor da causa: R$35,979.00

ESPÉCIE: [União Estável ou Concubinato, Inventário e Partilha]

->INVENTÁRIO (39)

 HERDEIRO(S): Nome: MARINALVA DA SILVA PINTO

Endereço: Rodovia MT 325 s/n, Comunidade Mirassol, ALTA FLORESTA - 

MT - CEP: 78587-000

INVENTARIADO(A): Nome: ROMILDO NUNES VIEIRA

Endereço: Rodovia MT 325 s/n, Comunidade Mirassol, ALTA FLORESTA - 

MT - CEP: 78587-000

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO de eventuais herdeiros de Romildo 

Nunes Vieira, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem 

conhecimento da ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem 

como para habilitarem-se nos presentes autos, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado.

RESUMO DA INICIAL: MARINALVA DA SILVA PINTO, qualificada nos 

autos, requereu ABERTURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DOS BENS do 

Sr. ROMILDO NUNES VIEIRA, pelos motivos que abaixo expõe: DOS 

FATOS A requerente conheceu o de cujus em meados de 1996, após um 

breve namoro, passaram a conviver maritalmente, tendo vivido juntos por 

20 anos, ou seja, de 1996 até o seu falecimento, em 2016. A união estável 

entre ambos foi marcada pela convivência pública, notória, contínua, 

ininterrupta e com o objetivo de constituir família. No dia 05 de novembro 

de 2016, às 16h, conforme consta na certidão de óbito, faleceu o Sr. 

ROMILDO NUNES VIEIRA com 64 anos de idade, o qual convivia em União 

Estável a mais de 20 anos com a Requerente. O falecido não possuía 

filhos, tendo como única herdeira legítima sua companheira supérstite. O 

"de cujus" deixou bens móveis a inventariar. Na forma do Art. 616, I, e no 

prazo do Art. 611 do Código de Processo Civil, vem requerer a abertura do 

inventário e partilha dos bens do espólio, assim como, lhe seja deferido 

prestar o compromisso de inventariante.

DESPACHO/ DECISÃO: "Vistos. Navegando pelos autos, denota-se que a 

inventariante alegou desconhecer qualquer outro herdeiro do "de cujus". 

Todavia, prezando pela lisura do procedimento, deve ser observada a 

norma prevista no art. 626, §1º, do CPC, segundo a qual "O cônjuge ou o 

companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, 

observado o disposto no art. 247, sendo, ainda, publicado edital, nos 

termos do inciso III do art. 259". Dispõe o art. 259, caput e inciso III, do CPC: 

"Art. 259. Serão publicados editais: (...) III - em qualquer ação em que seja 

necessária, por determinação legal, a provocação, para participação no 

processo, de interessados incertos ou desconhecidos". Neste viés, antes 

de apreciar os pedidos pendentes, revela-se imperioso a expedição de 

edital de citação de eventuais herdeiros, bem como a nomeação de 

curador especial (art. 257, III, CPC). Ante o exposto, DETERMINO a citação 

por edital de "eventuais herdeiros de Romildo Nunes Vieira", devendo ser 

observado fielmente o disposto no art. 257 do CPC. Conste-se o prazo de 

resposta de 20 (vinte) dias. O mandado de citação por edital deve constar, 

expressamente, que em caso de revelia será nomeado Defensor Público 

(inciso IV, art. 257, CPC). Assim, havendo o decurso do prazo para 

apresentação de resposta sem qualquer manifestação de interessados, 

desde já nomeio, como curador especial, o douto Defensor Público com 

atribuições perante a Primeira Vara desta Comarca, nos moldes 

determinados pelo inciso II, do artigo 72, do CPC, devendo este ser 

intimado pessoalmente para se manifestar no feito. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MOACIR DE CASTILHO, 

digitei.

Alta Floresta, 5 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a)Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006.

INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais 

vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet.

No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço "Leia aqui seu 

código" e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE.
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No computador: com o portal aberto, acesse o serviço "Leia aqui seu 

código", clique na lupa localizada na parte superior direita e digite o 

"Código" localizado abaixo do QRCODE.

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema.

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba "Expedientes" no "Painel do Representante Processual", 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000322-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

ARLINDO ALMEIDA ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAIR CAROLINA MARCINIAK ROSA (RÉU)

 

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

patrono habilitado, para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da carta 

precatória devolvida, juntada ao ID 15226115.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003020-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ZIMAR OLIVEIRA ALENCAR (EXECUTADO)

 

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

patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do 

ofício juntado ao ID 15777944.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68085 Nr: 1052-81.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisenilton Ribeiro da Silva

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Elisenilton Ribeiro da Silva, 

Cpf: 24703168200 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Pará - Setor 

Norte 2 - Quadra 34, Lote 07, Bairro: Cidade Alta, Cidade: Alta Floresta-MT

Valor das Custas Processuais:549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais 

com sessenta e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 114. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais 

com vinte e três centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

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

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

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

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

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

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

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:5

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140670 Nr: 3317-46.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Felix da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:6.611/MS

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERIDO, por meio dos seus advogados, para que complemente o 

endereço informado à fl. 110, indicando a Cidade, Estado e CEP, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105675 Nr: 921-04.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO RODRIGUES

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando-se os autos, denota-se que não foram requisitados o 

pagamento dos honorários da Sra. Perita. Razão por que, requisito o 

pagamento nesta oportunidade, conforme extrato em anexo.

INTIME-SE a perita subscritora do laudo de fls. 80/81 da referida 

requisição.

Tendo em vista que oportunizada a parte autora nada pugnou (fl. 140), 

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

Cartório Distribuidor.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 154304 Nr: 3268-68.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do 

mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e 

determino a regular continuidade do feito executivo em apenso (ID 

115057).Custas processuais já recolhidas, pelo que, condeno a 

Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, isto é, 

i n c i d e n t e  c o r r e ç ã o  m o n e t á r i a  p e l o  I N P C  d e s d e  o 

ajuizamento.Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, translade-se 

cópia aos autos executivos (ID 115057) e, caso não haja a solicitação de 

cumprimento de sentença em 30 (trinta) dias, remetam-se os autos ao 

arquivo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 15 de 610



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115057 Nr: 3449-74.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

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

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

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos. Aguarde-se o transito em julgado da sentença proferida nos autos 

em apenso. Após, intime-se a exequente para manifestação sobre o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119043 Nr: 6751-14.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris, Zilaudio Luiz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Henrique Pontes da Silveira, Joaquim 

Batista da Silveira Neto

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT, Jean Carlos Rovaris - OAB:12113-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 160015 Nr: 6097-22.2017.811.0007

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Lobato dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Marta Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, Regina da Silva Souza - 

OAB:22.876 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de remoção de inventariante proposta por Orlando 

Lobato dos Santos em desfavor de Maria Marta Silva.

 Entre um ato e outro do processo, a parte autora fora intimada 

pessoalmente e através de seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

recolher a diligência do Oficial de Justiça, sob pena de extinção.

 Na sequência, fora acostada certidão de intimação do patrono, bem como 

AR de fl.33, devidamente assinado.

 Certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte autora, fl.34.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

 Verifico que a parte Autora quedou-se inerte no atendimento de seu 

dever processual, em flagrante abandono da causa.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela parte autora.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1850 Nr: 118-17.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aragão dos Santos

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl.166 e determino a suspensão da presente Ação de 

Execução de Título Extrajudicial até o dia 27.12.2018.

Após o decurso do prazo, intime-se a exequente para que manifeste 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130308 Nr: 5314-98.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina dos Santos Cipriano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 

movida por IDALINA DOS SANTOS CIPRIANO em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 68/69, julgada procedente a ação, bem como deferido o bloqueio de 

valores constantes nas contas do demandado, tendo em vista a inércia no 

cumprimento da liminar deferida.

À fl. 71, extrato do Sistema BACENJUD constando valor bloqueado.

Entre um ato e outro, à fl. 89, manifestação da parte autora pugnando pela 

extinção do feito, tendo em vista a perda completa e definitiva da visão, 

bem como o pagamento de multa diária pelo requerido pelo 

descumprimento da liminar, e ainda, o pagamento dos honorários 

sucumbenciais, utilizando-se bloqueados nos autos para tanto.

É o relatório. Decido.

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora, 

para os fins do artigo 200, Parágrafo Único, do Código de processo Civil, 

tendo em vista a perda do objeto do pedido inicial e, em consequência, 

julgo EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

 CONDENO a parte autora às custas e honorários, nos termos do art. 90, 

do CPC, SUSPENDENDO a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do 

citado dispositivo legal, diante da gratuidade deferida.

Outrossim, INDEFIRO o pedido da autora em condenação do requerido ao 

pagamento de multa diária pelo descumprimento da liminar, vez que 

referido pleito deverá ser realizado nos moldes do art. 523, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97313 Nr: 5841-89.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Choma

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

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 203, dos presentes autos.

Intimada a parte executada para se manifestar, esta concordou com o 

cálculo apresentado pela parte exequente, fls.212/213.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar.

 Fundamento e decido.

Considerando que a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pela parte exequente, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

209/210 para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange 

ao valor de R$ 20.644,61 (vinte mil, seiscentos e quarenta e quatro reais 

com sessenta e um centavos).

Inexistente a condenação da impugnada/exequente aos ônus 

sucumbências nesta via.

 Certificada a preclusão desta decisão, intime-se o patrono da parte 

exequente para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus 
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dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta e CPF), dos honorários sucumbenciais e, em igual prazo os dados 

da parte exequente.

 Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte exequente que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários.

 Determino ainda a expedição de RPV, sem a intimação da Procuradoria 

acerca da homologação do valor apresentado, eis que já o fez, através da 

presente impugnação.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 126041 Nr: 3013-81.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:SC/7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão movida por BV FINANCEIRA S/A 

CFI em face de EVERALDO DA SILVA, ambos qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/22.

À fl. 31, certidão negativa de citação do réu.

Entre um ato e outro, à fl. 47 o autor pugnou pela extinção do feito, tendo 

em vista a perda do objeto da ação com o pagamento do débito pelo 

requerido.

É o relatório. Decido.

Analisando o feito, verifico que ainda não houve triangularização da 

relação processual, ante a ausência de citação da parte ré, razão pela 

qual, a extinção do presente feito independe de concordância desta.

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

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil.

 CONDENO a parte autora às custas remanescentes, se houver, por 

intelecção do art. 90, do CPC.

Sem honorários sucumbenciais, vez que não houve resistência do réu.

 Outrossim, INDEFIRO o pedido do autor para levantamento por alvará 

judicial do valor recolhido referente à diligência do Oficial de Justiça não 

realizada, vez que tal pleito deverá ser realizado diretamente à Diretoria do 

Fórum, em processo próprio.

Na oportunidade, ACOLHENDO o pedido do autor (fl. 47), realizo a baixa, 

junto ao Sistema RENAJUD, da restrição constante de fl. 36, conforme 

extrato em anexo.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67482 Nr: 454-30.2010.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDIRA CARDOSO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão movida por BANCO FINASA S/A 

em desfavor de VANDIRA CARDOSO SIQUEIRA.

Entre um ato e outro, intimação pessoal da parte exequente para dar 

continuidade no feito, sob pena de extinção (fl. 99), sem o devido 

atendimento (fl. 100).

É o relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, denota-se que a parte autora, após intimação 

pessoal (fls. 99/100), para promover as diligências necessárias para o 

regular processamento do feito, manteve-se inerte até a presente data.

Aliás, o presente feito tramita desde o ano de 2010 e até o momento, a 

parte requerida sequer foi citada.

Pois bem. A ausência de impulso processual pela parte autora, 

devidamente intimada, implica extinção do processo, “ex vi” do art. 485, 

§1º, do CPC.

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

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem custas e despesas processuais.

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

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

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90317 Nr: 4674-71.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. Lorenzetti & Cia Ltda, Talitta Fernanda 

Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da 

parte exequente, em conformidade ao art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, para 

manifestação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125730 Nr: 2827-58.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J F DOS SANTOS ME, Eraiane de Paulo de 

Barros, Lucilene da Silva de Oliveira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da parte 

EXEQUENTE, em conformidade ao art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, para 

manifestação acerca da certidão negativa do oficial de justiça, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113409 Nr: 1943-63.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paukoski e Paukoski Ltda-ME (Jundiá Caça e 

Pesca ), Leandro Luiz Paukoski, Claudemir Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123212 Nr: 1359-59.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Escola Presbiteriana de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina de Oliveira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT, JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - 

OAB:17293/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119610 Nr: 7217-08.2014.811.0007

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Kruger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Admir Fortes de Lara

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson Luiz Severo - 

OAB:27.461/SC

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das PARTES, por 

meio dos seus advogados, para manifestação acerca do retorno dos 

autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47390 Nr: 6841-03.2006.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli dos Santos Godoy

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134256 Nr: 7434-17.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João José da Silva

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143278 Nr: 4764-69.2016.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecília Akemi Koto - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erica Cristina Rinaldo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Alves de Andrade - 

OAB:194399/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111631 Nr: 125-76.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

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

Maria Alberton Botega, Claudemir Botega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

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

OAB:11736/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

requerente, para manifestação, no prazo de 05(cinco) dias, haja vista o 

decurso do prazo de suspensão do feito deferido nesta ação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 5676 Nr: 56-16.1992.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Nortão Ltda, Wilson Sierra, Neize 

Machado Dutra Sierra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

requerido, para que proceda ao recolhimento dos emolumentos no valor de 

R$ 63,96, no prazo de 30 (trinta) dias, através da conta corrente n° 

13.022-2, agência 1380-3, do Banco Bradesco S/A, de titularidade do 

Cartório do 1º Ofício de Alta Floresta, inscrita no CNPJ sob o n° 

00.831.230/0001-00, conforme solicitado no ofício n° 565/2018 do Cartório 

de Registro de imóveis (fl. 223v), encaminhando cópia do comprovante via 

e-mail à referida serventia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134180 Nr: 7400-42.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ellen Donaria Carlos Oliveira de Moraes

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 03 (três) dias, comprovar nos 

autos a remessa da procuração solicitada pelo Juízo Deprecado (fls. 

67/68).

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137723 Nr: 1744-70.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Renner S/A

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

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 
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OAB:17.211-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, nas pessoas 

dos advogados habilitados para, querendo, manifestar acerca da proposta 

de honorários de fls. 85/86, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138538 Nr: 2197-65.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA, VMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O, Elson Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de CIENTIFICAR o Procurador 

da parte autora, no sentido de que a parte requerente compareça nesta 

Secretaria, no prazo de 05 (cinco) dias, para assinar/retirar o termo de 

guarda.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59397 Nr: 4084-65.2008.811.0007

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daruich Hammoud

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARUICH HAMMOUD - OAB:8101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

requerido, para que proceda ao recolhimento dos emolumentos no valor de 

R$ 40,14, no prazo de 30 (trinta) dias, através da conta corrente n° 

13.022-2, agência 1380-3, do Banco Bradesco S/A, de titularidade do 

Cartório do 1º Ofício de Alta Floresta, inscrita no CNPJ sob o n° 

00.831.230/0001-00, conforme solicitado no ofício n° 486/2018 do Cartório 

de Registro de imóveis (fl. 266), encaminhando cópia do comprovante via 

e-mail à referida serventia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110006 Nr: 5546-81.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gomes dos Santos, Maria Rita felix dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Andresa Bastos - 

OAB:30.773 OAB/GO, Giovani Beto Rossi - OAB:14735-B/MT, Valnir 

Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Roque Sagin - 

OAB:17891, Liana Gorete Roque Sagin - OAB:10486/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

requerente, para que proceda ao recolhimento dos emolumentos no valor 

de R$ 4.786,76, no prazo de 30 (trinta) dias, através da conta corrente n° 

13.022-2, agência 1380-3, do Banco Bradesco S/A, de titularidade do 

Cartório do 1º Ofício de Alta Floresta, inscrita no CNPJ sob o n° 

00.831.230/0001-00, conforme solicitado no ofício n° 446/2018 do Cartório 

de Registro de imóveis (fl. 452), encaminhando cópia do comprovante via 

e-mail à referida serventia. Ainda, para que apresente ao Cartório de 

Registro de Imóveis o comprovante de recolimento do ITBI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59660 Nr: 4271-73.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ola

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

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

OAB:MT 8.615, Lucas Barella - OAB:19.537/O

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimação das partes, por meio de seus procuradores, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo pericial de fls. 353/354, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59121 Nr: 3743-39.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Osmar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Silvia Jociane Leite Branco - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento de ato na Carta Precatória n° 

1288-28.2017.811.0091, na Comarca de Nova Monte Verde/MT, por 

intermédio da Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

nos termos do Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o 

comprovante do recolhimento ser juntado aos autos Carta Precatória n° 

1288-28.2017.811.0091, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61869 Nr: 1673-15.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rico Nutrição Animal Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rubens Pelissari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765/MT, Karoline Banhos Ontiveros - OAB:MT 

11516, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

requerido, para comparecer nesta Secretaria com o objetivo de retirar o 

ofícício para fins de baixa na penhora, no prazo de 05(cinco) dias, bem 

como no prazo de 10(dez) dias da concretização, comunicar ao Juízo as 

averbações efetivadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 59552 Nr: 4039-61.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Aparecido de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saravy & Brito Ltda

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Giuliano Dias de Brito - 

OAB:MS/14400, Taciane Fabiani - OAB:17355-B

 Vistos.

Postergo a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença a fim 

de oportunizar a parte exequente a se manifestar. Assim, INTIME-SE a 

parte exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

entender de direito.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128517 Nr: 4348-38.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cosmo Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivaldo de Souza Miranda, André M. Ribeiro, 

Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, 

Idalécio Kriger

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:12607/SP, ROLFF MILANI DE CARVALHO - OAB:84441

 Vistos.

1) Sobre o pedido de desistência da ação realizado à fl. 177, 

manifestem-se o requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do 

consentimento com a extinção, nos termos do art. 485, § 4º, do CPC.

2) Transcorrido in albis o prazo do item acima, CERTIFIQUE-SE e façam-se 

os autos conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 145983 Nr: 6031-76.2016.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGPF, SGPdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a Secretaria da Vara a decisão de fl.40, informando à CDL de 

Alta Floresta o valor da dívida indicado à fl.47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130127 Nr: 5211-91.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Ferreira Armond

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Vistos.

 Expeça-se alvará depositado à fl.98 para a conta indicada à fl. 101.

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

praxe, cf. determinado à fl.102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108243 Nr: 3675-16.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADBdM, Clayzi Regiani Dal Bem de Melo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o teor da certidão retro, EXPEÇA-SE RPV à parte 

executada, ora Município de Alta Floresta para que, no prazo de 60 

(sessenta) dias efetue o pagamento relativo aos honorários 

sucumbenciais no valor homologado à fl.165, ou seja, a quantia de R$ 

1.346,31 (um mil, trezentos e quarenta e seis reais com trinta e um 

centavos).

 Havendo o pagamento, voltem-me os autos conclusos.

Não havendo o pagamento, intime-se a parte exequente para requerer o 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128517 Nr: 4348-38.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cosmo Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivaldo de Souza Miranda, André M. Ribeiro, 

Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, 

Idalécio Kriger

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:12607/SP, ROLFF MILANI DE CARVALHO - OAB:84441

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que já houve a citação da Requerida, a 

qual ofertou contestação às fls.71/80.

Ademais, que não foram citados os confinantes, bem como procedidas as 

intimações dos representantes da União, Estado e Município para 

manifestarem interesse na causa.

Pois bem.

1) Inicialmente, INDEFIRO o pedido de chamamento ao processo do anterior 

adquirente, ANISIO SIBALDELLI, e se o caso, dos demais adquirentes por 

cessão de direitos, eis que tal pedido padece de previsão legal.

2) CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo (art. 

246, § 3º, do CPC), que deverão ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 

dias, caso não tenham sido indicados e, por edital, com prazo de 30 dias, 

os eventuais interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, para 

contestarem no prazo legal.

3) DEIXO de determinar a notificação do credor averbado na matrícula 

(fl.10), para figurar como assistente do réu nos presentes autos, 

conforme pleiteado pelo autor, tendo em vista o recebimento por este Juízo 

de ofício remetido pelo Juízo da massa falida/requerida (Processo nº 

0012014-40.1999.8.26.0361 - 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das 

Cruzes/SP), informando que esta não possui interesse no imóvel em 

questão (objeto da matrícula 1.403, do 1º Cartório de Registro de Imóveis 

de Alta Floresta/MT), vez que referido bem já não era mais propriedade da 

requerida desde 1980/1990 e que constou equivocadamente na 

arrecadação, determinando, inclusive, o referido Juízo, a expedição de 

carta precatória ao Cartório de Registro de Imóveis para cancelamento da 

arrecadação junto à matrícula nº 1.403. Sendo assim, não vislumbra esta 

Magistrada, interesse jurídico a justificar a notificação pleiteada.

4) Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 6.015/1973 (art. 1.071, do 

CPC), INTIMEM-SE para manifestarem interesse na causa, os 

representantes da União, Estado e Município.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003216-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL JACKSON DE LIMA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003216-21.2018.8.11.0007 Vistos. A parte autora 

requereu sob o ID n. 15670849 - Pág. 1, a extinção do feito sem resolução 

do mérito. Analisando os autos, verifica-se que a parte autora desistiu da 

ação antes da citação da parte requerida. É o breve relatório. Decido. Ante 

o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a desistência da ação e, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Resta prejudicado o pedido de baixa de eventuais 

restrições junto ao sistema RENAJUD/SERASA acerca do bem objeto da 

presente lide, vez que não houve determinação judicial neste sentido. 

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios, visto que a parte requerida não constituiu procurador nos 
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autos. Deixo de condenar a parte requerente em custas, pois não houve o 

recebimento da inicial. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 5 de outubro de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002352-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FERONATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002352-80.2018.8.11.0007 Vistos. O autor requereu 

a extinção do feito sem resolução do mérito. É o breve relatório. Decido. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação e, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Revogo a liminar proferida nos autos. Consigno 

que não houve restrições junto ao sistema RENAJUD e DETRAN acerca do 

objeto da presente lide, vez que não houve determinação judicial neste 

sentido. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios, visto que a parte requerida não constituiu procurador nos 

autos. Eventuais custas e despesas pela parte autora. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 5 de 

outubro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010848-47.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

VILMA NUNES CHAVEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

ESPAÇO VERDE LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010848-47.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VILMA NUNES CHAVEIRO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, ESPAÇO VERDE LTDA - ME Vistos. 

A parte devedora Azul Linhas Aéreas informa que efetuou o pagamento 

da dívida e a parte credora requer o levantamento do valor depositado 

judicialmente, bem como requer a intimação dos executados para pagarem 

o valor remanescente, conforme consta no evento nº. 15643545. Assim, 

RETIFIQUE-SE a autuação do processo para cumprimento de sentença. 

Considerando que a responsabilidade é solidária, INTIMEM-SE os 

executados para, em 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento do 

montante remanescendo do débito, indicado pelo credor no evento nº 

15643545, sob pena de incidência de multa de 10%, bem como para 

manifestarem, em 48 horas, sobre o pedido de levantamento de valor 

formulado pelo credor (Provimento nº 68/2018-CNJ). Em caso de anuência 

dos executados, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE 

QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se o credor para proceder a devida 

regularização, em cinco dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001135-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

RAFAEL CHAGAS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001135-36.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: RAFAEL CHAGAS SANTOS 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, verifico 

que se trata de Ação de Execução em face da OI S/A em curso perante o 

Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT. Importante 

consignar que foi deferido o processamento da recuperação judicial da 

empresa executada no bojo dos autos nº 0203711-65.2016.8.10.0001, em 

trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Nos 

termos do Enunciado nº 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria". Assim, 

estando a executada em recuperação judicial, a execução de título já 

constituído não pode tramitar no Juizado Especial, restando ao credor a 

faculdade de habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a 

recuperação judicial da executada. Nesse sentido, veja-se a 

jurisprudência: EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 

EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004551677, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 27/11/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 

RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

27/11/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 04/12/2013) Ressalta-se que no microssistema do Juizado 

Especial não se aplica o disposto no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, 

no que tange à suspensão das ações de execução em face de devedor 

em recuperação judicial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. 

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

com fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, 

da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários de 

sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002067-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS (ADVOGADO(A))

ADRIANO MOREIRA BAZILIO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico que a Contestação apresentada no ID 14904368, foi interposta 

tempestivamente; Certifico ainda, que procedo a intimação do Patrono da 

parte autora do inteiro teor da Contestação, bem como para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE SOUZA (REQUERENTE)

VINICIUS BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos procuração por 
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instrumento público, conforme Ordem de Serviço n°. 01/2018. Maria Izabel 

dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Prislene Paiva Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001115-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

JOSE RIBAMAR SANTOS MENDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

RODRIGO SALDELA BISCARO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da Patrona da parte autora, do inteiro 

teor das juntadas dos IDs. 15737808, 15737812 e 15737809, bem como 

para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003448-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA (ADVOGADO(A))

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE MACEDO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003449-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA (ADVOGADO(A))

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOSSA SENHORA APARECIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003450-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA (ADVOGADO(A))

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SERAFIM FERREIRA DE BRITO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002221-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DAIANE DE LIMA (REQUERENTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS FACIL GROUP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010679-31.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PENDLOSKI (ADVOGADO(A))

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (ADVOGADO(A))

MIRANDA & SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOSSA SENHORA APARECIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010679-31.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: MIRANDA & SOUZA LTDA - ME 

EXECUTADO: NOSSA SENHORA APARECIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA 

- ME Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Intimada a exequente par indicar bens a penhora, esta 

quedou-se silente (ID nº. 15550082). Desse modo impõe-se a extinção do 

feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

27 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001480-36.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA (ADVOGADO(A))

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIARA SILVA PRIORI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001480-36.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: LVL COMERCIO E SERVICOS 

LTDA. - EPP EXECUTADO: MAIARA SILVA PRIORI Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para praticar no processo o ato que lhe competia, contudo, se quedou 

inerte consoante certidão de ID n.º 15577663. Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Considerando a existência de valores vinculados ao feito, dado o sucesso 

parcial da penhora on line realizada (ID nº. 12353410), determinado a 

liberação do montante em favor da parte devedora. Deixo de condenar a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003458-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA (ADVOGADO(A))

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALEXANDRE DA SILVA (REQUERIDO)
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Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003468-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA (ADVOGADO(A))

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE OLIVEIRA OCAMPOS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003469-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA (ADVOGADO(A))

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIELE RIBEIRO DOMINGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 17:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003225-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA REIS BAZZO DEZAN - ME (REQUERENTE)

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

novembro de 2018, às 14:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003600-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES (ADVOGADO(A))

TANIRA COSTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003600-81.2018.8.11.0007 REQUERENTE: TANIRA COSTA NASCIMENTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Antes de apreciar o pedido de antecipação de tutela, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial juntando 

ao processo as faturas de energia elétrica objeto da presente demanda, 

bem como outras duas faturas, para fins de comparação, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 5 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AFRANIO CLAUDIANO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA (REQUERIDO)

IARA MARZOL MONTANDON (ADVOGADO(A))

COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do advogado da parte requerida, SESES 

- Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda, para informar o nome 

da agência bancária, para posterior transferência de valor. AF/MT., 

05/10/2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003612-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

RAFAEL LEITE BARBOSA (ADVOGADO(A))

MIRIAN PAULA BIANCHIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003612-95.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MIRIAN PAULA BIANCHIN 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotar as seguintes 

providências, sob pena de indeferimento da petição inicial: a) Juntar aos 

autos o documento de ID num. 15775552 legível. b) Juntar comprovante de 

endereço atualizado e em nome da parte. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003557-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ISAAC FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA DE CASSIA VITI - EPP (REQUERIDO)

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003557-47.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ISAAC FERREIRA RAMOS 

REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, 

LETICIA DE CASSIA VITI - EPP Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

concessão de tutela provisória, visando a retirada do nome da parte 

requerente dos cadastros restritivos ao crédito, bem como a 

apresentação dos boletos para quitação dos débitos. Analisando os 

documentos apresentados, em confronto lógico com os argumentos 

expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos 

para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com 

efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos documentos 

acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME 

DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 
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consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como, se abstenha de inseri-lo 

novamente pelo mesmo débito, até posterior determinação, e ainda 

apresente os boletos para quitação dos débitos, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido de inversão 

do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000188-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON EDUARDO MODENEZE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

UNIFLOR-UNIAO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000188-79.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: WELLINGTON EDUARDO 

MODENEZE DE OLIVEIRA EXECUTADO: UNIFLOR-UNIAO DAS 

FACULDADES DE ALTA FLORESTA Vistos. Considerando a disposição do 

artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem 

preferencial de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do 

crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, com 

fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 da CNGC/MT, o 

que foi feito em gabinete sobre o valor exequendo. Consigno que a ordem 

de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou parcialmente frutífero o bloqueio de valores, motivo 

pelo qual o extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo 

de penhora, conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

devendo ser intimadas as partes. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, 

via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando 

do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da transferência do valor à 

Conta Judicial, para que aquele Departamento promova a devida 

vinculação da quantia aos presentes autos. Intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora. Às 

providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003012-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FARIAS TARGA (ADVOGADO(A))

BRUNO VILELA GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003012-11.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BRUNO VILELA GOMES 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da 

CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi 

feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou frutífero o bloqueio de 

valores, motivo pelo qual o extrato da operação emitido pelo Bacenjud 

valerá como termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e 

Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora integral do valor exequendo ou do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e 

Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, 

ao Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de 

valor via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, 

para que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia 

aos presentes autos. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001873-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

KGO COMERCIO DE VIDROS E PERSIANAS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001873-24.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: KGO COMERCIO DE VIDROS E 

PERSIANAS LTDA EXECUTADO: CIELO S.A. Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da 

CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi 

feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou frutífero o bloqueio de 

valores, motivo pelo qual o extrato da operação emitido pelo Bacenjud 

valerá como termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e 

Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora integral do valor exequendo ou do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e 

Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, 

ao Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de 

valor via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, 

para que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia 

aos presentes autos. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000349-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BATISTA DE SOUZA (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000349-89.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: JOAQUIM BATISTA DE SOUZA Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT, o que foi feito em gabinete sobre o valor exequendo. 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou parcialmente frutífero o 

bloqueio de valores, motivo pelo qual o extrato da operação emitido pelo 

Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 do 

FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. Deve a Srª. 

Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da 

transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento 

promova a devida vinculação da quantia aos presentes autos. Intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis 

de penhora. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de outubro 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000693-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DECOMAR COMERCIO DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. DOS SANTOS DE FREITAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000693-70.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: DECOMAR COMERCIO DE 

MOVEIS E UTENSILIOS LTDA - ME EXECUTADO: R. C. DOS SANTOS DE 

FREITAS - ME Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do 

NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de 

bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. 

Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003592-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON HONORATO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003592-07.2018.8.11.0007 REQUERENTE: WELLINGTON HONORATO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de pedido de tutela 

provisória objetivando a retirada do nome da parte requerente dos 

cadastros restritivos ao crédito, sob a alegação de que a inscrição é 

indevida. O artigo 294 do NCPC prevê que a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que na primeira hipótese 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

conforme dicção do artigo 300 do NCPC. No caso em tela, restam 

evidenciados os elementos da tutela de urgência legalmente previstos, 

pois a parte requerente demonstrou a probabilidade de seu direito, 

mediante documentos que acompanham a petição inicial; bem como 

demonstrou o risco ao resultado útil do processo, pois todos sabem que 

são funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos nos órgãos 

que restringem crédito, trazendo efeitos negativos de maior relevância e 

gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher da parte 

autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até decisão 

judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Assim, por 

estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o 

deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para 

determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da 

presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação já designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010703-88.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA (ADVOGADO(A))

BRUNA JAQUELINE NERI DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICAEL AMES LOBATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010703-88.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BRUNA JAQUELINE NERI DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: MICAEL AMES LOBATO Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT, o que foi feito em gabinete sobre o valor exequendo. 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou parcialmente frutífero o 

bloqueio de valores, motivo pelo qual o extrato da operação emitido pelo 

Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 do 

FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. Deve a Srª. 

Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da 

transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento 

promova a devida vinculação da quantia aos presentes autos. Intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis 

de penhora. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de outubro 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003586-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RITA APARECIDA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAS BRASILEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003586-97.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RITA APARECIDA ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: GAS BRASILEIRO Vistos. Trata-se de pedido de 

tutela provisória objetivando a retirada do nome da parte requerente dos 

cadastros restritivos ao crédito, sob a alegação de que a inscrição é 
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indevida. O artigo 294 do NCPC prevê que a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que na primeira hipótese 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

conforme dicção do artigo 300 do NCPC. No caso em tela, restam 

evidenciados os elementos da tutela de urgência legalmente previstos, 

pois a parte requerente demonstrou a probabilidade de seu direito, 

mediante documentos que acompanham a petição inicial; bem como 

demonstrou o risco ao resultado útil do processo, pois todos sabem que 

são funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos nos órgãos 

que restringem crédito, trazendo efeitos negativos de maior relevância e 

gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher da parte 

autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até decisão 

judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Assim, por 

estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o 

deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para 

determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da 

presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação já designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003594-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LIDES TEREZINHA KRONBAUER BATTIROLA (REQUERENTE)

MARIA LUIZA BORGES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO 

SERVIDOR PUBLICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003594-74.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LIDES TEREZINHA 

KRONBAUER BATTIROLA REQUERIDO: ABAMSP - ASSOCIACAO 

BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de concessão de liminar, visando a suspensão de 

desconto no benefício previdenciário da autora, porquanto alega ser 

indevido. Pois bem. Analisando os documentos apresentados, em 

confronto lógico com os argumentos expendidos pela parte autora, 

verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido 

liminar. Com efeito, a verossimilhança da alegação está revelada pelos 

documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. O perigo da demora, de igual modo, é 

evidente, pois a manutenção dos descontos até então feitos diretamente 

na folha de pagamento da parte autora poderá privar a requerente de 

gerenciar de maneira adequada seus gastos mensais. Ademais, o perigo 

de irreversibilidade da medida, em casos como este, não existe, pois com 

eventual improcedência do pedido, as cobranças poderão ser efetuadas 

pela parte requerida. A orientação jurisprudencial é clara no sentido de 

que em casos semelhantes é acertada a decisão que determina a 

suspensão dos descontos efetuados diretamente em folha de pagamento 

da parte. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – SUSPENSÃO DO DESCONTO DA PARCELA MENSAL DO 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DO AGRAVADO – 

INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DECISÃO MANTIDA – 

IMPROVIMENTO. Havendo indícios que apontam para a contratação 

fraudulenta de empréstimo consignado, os descontos nos proventos do 

Agravado padecem de lastro, tornando acertada a decisão de primeiro 

grau que, em sede de antecipação de tutela, determinou sua suspensão.” 

(TJMT. AI, 14430/2013, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/09/2013, Data da publicação no 

DJE 30/09/2013). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. Recurso 

interposto contra r. decisão que determinou a suspensão dos descontos 

efetuados diretamente no benefício previdenciário do autor, sob pena de 

multa diária. Circunstância em que o conjunto fático-probatório existente 

nos autos demonstra que estão presentes os requisitos essenciais à 

concessão da tutela antecipada, mister quando é plausível a alegação de 

que teria havido fraude na contratação do empréstimo bancário. Assim, 

tendo-se em vista a adequação da antecipação de tutela concedida, nada 

mais acertado do que a imposição de medida coercitiva que garanta o seu 

resultado prático. Inteligência do art. 461 do CPC. Decisão de primeiro grau 

in totum mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 

688659520118260000 SP 0068865-95.2011.8.26.0000, Relator: Elmano de 

Oliveira, Data de Julgamento: 03/08/2011, 23ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 10/08/2011). Assim, por estarem presentes os 

requisitos legais no caso em questão, que versa sobre relação de 

consumo, o deferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar 

que a parte requerida promova as medidas administrativas objetivando a 

suspensão do desconto mensal da quantia referente à relação jurídica 

objeto da presente demanda (R$ 35,14). Fixo multa cominatória de R$ 

500,00 (mil reais) para cada mês em que permanecer os descontos em 

tese indevidos, após intimação da presente decisão. No tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação já designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 169440 Nr: 3715-22.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauriene Silva Estanislau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

 26.Diante do exposto e por tudo mais que dos autos conta, RECEBO A 

DENÚNCIA oferecida contra a denunciada LAURIENE SILVA ESTANISLAU 

e, consequentemente INDEFIRO o PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA 

formulado por sua defesa, notadamente por persistir os mesmos fatos que 

embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na 

prisão em que se encontra.27.Desde já, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de outubro de 2018, às 17:00 horas, quando será 

interrogado a indiciada e ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, 

se por ventura houver, nos termos do art. 56 e 57, da Lei nº. 

11.343/2006.28.CITE-SE a ré do recebimento da denúncia.29.INTIMEM-SE 

as testemunhas arroladas pelas partes, para a audiência designada, 

requisitando-as se necessário.30.REQUISITE-SE a ré.31.CIÊNCIA ao 

parquet e à Defesa.Cumpra-se expedindo o necessário.Às 

providências.Alta Floresta/MT, 01 de outubro de 2018. Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001421-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

BRUNA NATALIA VELOSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001421-48.2016.8.11.0007 BRUNA NATALIA VELOSO DOS 

SANTOS SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 792 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas as partes para ciência acerca da perícia médica 

designada para o dia 07/11/2018 às 07h30 no Hospital Cristo Redentor 

Rua F, nº 480, Setor F, com o médico perito Dr. Tavico Cezar Arendt. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 5 de outubro de 2018. 

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestora Judiciária

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 101872 Nr: 3567-21.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonilza Julia da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PRAÇA

PRAZO 15 DIAS

Primeira Praça: Dia 07/11/2018, às 11:00 horas. Segunda Praça: Dia 

07/11/2018, às 14:00 horas.

Valor do Débito: 105.951,44 (Cento e cinco mil e novecentos e cinquenta e 

um reais e quarenta e quatro centavos)

Local onde se realizará: No seguinte endereço - modalidade LEILÃO 

ELETRÔNICO.

Descrição do(s) Bem(ns): Motocicleta HONDA CG TITAN ES, cor vermelha, 

ano 2004, placa JZU 1002, renavam 841086192.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Av. Ariosto da Riva, nº 2301 (Star 

Net), Centro ou Rua Santa Luzia, nº 133, Quadra H (08), Lotes 25 e 27, 

Bairro Boa Nova, Alta Floresta-MT.

Valor Total da Avaliação: 2.250,00 (Dois mil e duzentos e cinquenta reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 02 de outubro de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 103930 Nr: 5682-15.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldenir Augusto Cecon, Waldenir Augusto 

Cecon - Me, Zamir José Mendes

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 EDITAL DE PRAÇA

PRAZO 15 DIAS

Primeira Praça: Dia 07/11/2018, às 11:00 horas. Segunda Praça: Dia 

07/11/2018, às 14:00 horas.

Valor do Débito: 123.396,22 (Cento e vinte e tres mil e trezentos e noventa 

e seis reais e vinte e dois centavos)

Local onde se realizará: No seguinte endereço - modalidade LEILÃO 

ELETRÔNICO.

Descrição do(s) Bem(ns): Área de terras com 77,4492 has, denominada 

"Sítio J. Mendes", desmembrada da Fazenda Camila, situada neste 

município de Alta Floresta-MT, objeto da matrícula nº 20.058, livro 2-CV, do 

1º Serviço Notarial e Registral desta Comarca.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Rodovia MT 325, Zona Rural.

Valor Total da Avaliação: 116.173,00 (Cento e dezesseis mil e cento e 

setenta e tres reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 03 de outubro de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 23549 Nr: 1466-26.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRC

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 EDITAL DE PRAÇA

PRAZO 15 DIAS

Primeira Praça: Dia 07/11/2018, às 11:00 horas. Segunda Praça: Dia 

07/11/2018, às 14:00 horas.

Valor do Débito: 64.284,00 (Sessenta e quatro mil e duzentos e oitenta e 

quatro reais)

Local onde se realizará: No seguinte endereço - modalidade LEILÃO 

ELETRÔNICO.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Rua Campinas, nº 52, Bairro Vila 

Nova, Alta Floresta-MT.

Valor Total da Avaliação: 21.000,00 (Vinte e um mil reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Descrição do(s) Bem(ns): Veículo FORD FIESTA, placa NCY 4590, 

ano/modelo 2003/2004, cor Vermelha, chassi 9BFZF10B148156638.

Alta Floresta, 04 de outubro de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 46138 Nr: 5440-66.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. PAUKOSKI MADEIRAS LTDA, João 

Baptista Paukosk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 EDITAL DE PRAÇA

PRAZO 15 DIAS

Primeira Praça: Dia 07/11/2018, às 11:00 horas. Segunda Praça: Dia 

07/11/2018, às 14:00 horas.

Valor do Débito: 24.876,48 (Vinte e quatro mil e oitocentos e setenta e seis 

reais e quarenta e oito centavos)

Local onde se realizará: No seguinte endereço - modalidade LEILÃO 

ELETRÔNICO.

Descrição do(s) Bem(ns): Veículo VW/GOL 1000, cor Vermelha, placa FFF 

1490 SP, renavam 651238307, chassi 9BWZZZ30ZTP005665, ano de 

fabricação 1996, Gasolina.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Rua Paraíba, nº 725, Bairro Cidade 

Alta, Alta Floresta-MT.

Valor Total da Avaliação: 8.000,00 (Oito mil reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 02 de outubro de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 114235 Nr: 2683-21.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. de Macedo Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PRAÇA

PRAZO 15 DIAS

Primeira Praça: Dia 07/11/2018, às 11:00 horas. Segunda Praça: Dia 

07/11/2018, às 14:00 horas.

Valor do Débito: 29.750,33 (Vinte e nove mil e setecentos e cinquenta 

reais e trinta e tres centavos)

Local onde se realizará: No seguinte endereço - na modalidade LEILÃO 

ELETRÔNICO.

Descrição do(s) Bem(ns): Veículo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, ano 2008, 

cor Branca, Renavam 977641635, placa NJA 5978.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Av. Ulisses Guimarães (Av. D), nº 

80 - Setor D ou Rua Primavera (H-7), nº 703 - Setor

 H, Alta Floresta-MT.

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 
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lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Valor Total da Avaliação: 8.000,00 (Oito mil reais)

Alta Floresta, 02 de outubro de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 91803 Nr: 5711-36.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zwinglio Rodrigues Freire

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE PRAÇA

PRAZO 15 DIAS

Primeira Praça: Dia 07/11/2018, às 11:00 horas. Segunda Praça: Dia 

07/11/2018, às 14:00 horas.

Valor do Débito: 1.178,72 (Um mil e cento e setenta e oito reais e setenta e 

dois centavos)

Local onde se realizará: No seguinte endereço - modalidade LEILÃO 

ELETRÔNICO.

Descrição do(s) Bem(ns): Lote 12, Quadra 04, Rua NW-I Setor “NW” - 

Jardim Guaraná, cidade de Alta Floresta-MT, com área total de 360,00m², 

objeto da matrícula nº 31.558, livro 2-FA, do 1º Serviço Notarial e Registral 

desta Comarca.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Rua NW-1, Setor NW, Jardim 

Guaraná, Alta Floresta-MT.

Valor Total da Avaliação: 90.000,00 (Noventa mil reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 02 de outubro de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 102785 Nr: 4409-98.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Battirola Comércio de Madeiras Ltda.-EPP, Leo 

Kronbauer Battirola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

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

OAB:5091-B

 EDITAL DE PRAÇA

PRAZO 15 DIAS

Primeira Praça: Dia 07/11/2018, às 11:00 horas. Segunda Praça: Dia 

07/11/2018, às 14:00 horas.

Valor do Débito: 64.868,58 (Sessenta e quatro mil e oitocentos e sessenta 

e oito reais e cinquenta e oito centavos)

Local onde se realizará: No seguinte endereço - na modalidade LEILÃO 

ELETRÔNICO.

Descrição do(s) Bem(ns): Veículo GM/S-10 de Luxe 2.8 D, ano/modelo 

2000/2000, cor Preta, placa CVS 8090, renavam 00745904319, chassi 

9BG138CCOYC449441.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Rua LN-06, nº 112, Setor Industrial, 

Alta Floresta-MT.

Valor Total da Avaliação: 33.200,00 (Trinta e tres mil e duzentos reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 
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publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 04 de outubro de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 142059 Nr: 4079-62.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcino Marino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PRAÇA

PRAZO 15 DIAS

Primeira Praça: Dia 07/11/2018, às 11:00 horas. Segunda Praça: Dia 

07/11/2018, às 14:00 horas.

Valor do Débito: 7.346,54 (Sete mil e trezentos e quarenta e seis reais e 

cinquenta e quatro centavos)

Local onde se realizará: No seguinte endereço - na modalidade LEILÃO 

ELETRÔNICO.

Descrição do(s) Bem(ns): Veículo TOYOTA HILUX 4CDK SRV - placa JZS 

3327, ano de fabricação 2002, cor Cinza,

Valor Total da Avaliação: 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Rua Sebastiana Lacerda Martins 

(E-01), nº 130, Setor E, Alta Floresta-MT.

Alta Floresta, 02 de outubro de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 111061 Nr: 6665-77.2013.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Porecatu-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Eufrásio Fávero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Coelho da Silva - 

OAB:32.810 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Tillvitz - 

OAB:35.881-PR, MARCO AURELIO GRESPAN - OAB:32067, OSVALDO 

PESSOA CAVALCANTI E SILVA - OAB:20526/PR

 EDITAL DE PRAÇA

PRAZO 15 DIAS

Primeira Praça: Dia 07/11/2018, às 11:00 horas. Segunda Praça: Dia 

07/11/2018, às 14:00 horas.

Valor do Débito: 1.636.605,69 (Um milhão e seiscentos e trinta e seis mil e 

seiscentos e cinco reais e sessenta e nove centavos)

Local onde se realizará: No seguinte endereço - modalidade LEILÃO 

ELETRÔNICO.

Descrição do(s) Bem(ns): Imóvel Rural situado no município de Nova 

Canaã do Norte-MT, correspondente a 120 has, desmembrada da área de 

terras com 968,059 has, denominada "Fazenda São Roque", objeto da 

matrícula nº 506, folha 01, livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis - 1º 

Ofício, da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT.

Valor Total da Avaliação: 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Vicinal 7ª Sul - Zona Rural

Alta Floresta, 04 de outubro de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 118712 Nr: 6491-34.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portal da Amazônia Turismo LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 
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Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PRAÇA

PRAZO 15 DIAS

Primeira Praça: Dia 07/11/2018, às 11:00 horas. Segunda Praça: Dia 

07/11/2018, às 14:00 horas.

Valor do Débito: 270.817,43 (Duzentos e setenta mil e oitocentos e 

dezessete reais e quarenta e tres centavos)

Local onde se realizará: No seguinte endereço - modalidade LEILÃO 

ELETRÔNICO.

Valor Total da Avaliação: 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Descrição do(s) Bem(ns): 1) Veículo Microônibus, ano/modelo 2007/2008 

VW/Comil BELLO, chassi 9BWD252R98R80721, placa NJQ 7900; valor 

estimado no ato da Penhora - R$ 100.000,00 (cem mil reais) e 2) Veículo 

Microônibus, ano/modelo 2003/2003, VW/Comil 850 - chassi 

9BWFD52R63R313650, placa JZX 2657; valor estimado no ato da Penhora 

- R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Av. Ulisses Guimarães (Av. D), nº 

14 - Setor D, Alta Floresta-MT.

Alta Floresta, 04 de outubro de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 111061 Nr: 6665-77.2013.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Porecatu-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Eufrásio Fávero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Coelho da Silva - 

OAB:32.810 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Tillvitz - 

OAB:35.881-PR, MARCO AURELIO GRESPAN - OAB:32067, OSVALDO 

PESSOA CAVALCANTI E SILVA - OAB:20526/PR

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça, 

acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de guias 

online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, juntando aos 

autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do mandado de intimação do executado.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 111061 Nr: 6665-77.2013.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Porecatu-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Eufrásio Fávero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Coelho da Silva - 

OAB:32.810 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Tillvitz - 

OAB:35.881-PR, MARCO AURELIO GRESPAN - OAB:32067, OSVALDO 

PESSOA CAVALCANTI E SILVA - OAB:20526/PR

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimação do procuradores das partes 

que foi designado o dia 07 de novembro de 2018, às 11:00 e 14:00 horas, 

para realização da 2ª temporada de Leilão na Comarca de Alta 

Floresta/MT. BEM A SER LEILOADO: Imóvel Rural situado no município de 

Nova Canaã do Norte-MT, correspondente a 120has, desmembrada da 

área de terras com 968,059 has, denominada "Fazenda São Roque", 

objeto da matrícula nº 506, folha 01, livro 2, do Cartório de Registro de 

Imóveis - 1º Ofício, da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT, avaliado em 

R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 103930 Nr: 5682-15.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldenir Augusto Cecon, Waldenir Augusto 

Cecon - Me, Zamir José Mendes

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimação do procuradores das partes 

que foi designado o dia 07 de novembro de 2018, às 11:00 e 14:00 horas, 

para realização da 2ª temporada de Leilão na Comarca de Alta 

Floresta/MT. BEM A SER LEILOADO: Área de terras com 77,4492 has, 

denominada "Sítio J. Mendes", desmembrada da Fazenda Camila, situada 

neste município de Alta Floresta-MT, objeto da matrícula nº 20.058, livro 

2-CV, do 1º Serviço Notarial e Registral desta Comarca, avaliado em R$ 

116.173,00 (cento e dezesseis mil e cento e setenta e três reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 142059 Nr: 4079-62.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcino Marino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimação do procuradores das partes 

que foi designado o dia 07 de novembro de 2018, às 11:00 e 14:00 horas, 

para realização da 2ª temporada de Leilão na Comarca de Alta 

Floresta/MT. BEM A SER LEILOADO: Veículo TOYOTA HILUX 4CDK SRV - 

placa JZS 3327, ano de fabricação 2002, cor Cinza, Valor da Avaliação: 

25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria
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 PORTARIA nº 191/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que a servidora MATILDE VIEIRA CASTRO, Matrícula nº 

4602, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da Secretaria 

da 3ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas funções por 

motivo de licença para tratamento de saúde, no dia 13.8.2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora MARINELSA DE OLIVEIRA FERREIRA NOGUEIRA, 

Matrícula nº 4079, Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de 

Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 3ª Vara Cível desta 

Comarca, no dia 13.8.2018.

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

Barra do Garças, 3 de outubro de 2018.

 MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

 PORTARIA nº 195/2018

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que a servidora ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE, 

Matrícula nº 6812, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de compensatórias, no período de 22.10.2018 a 

1º.11.2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor VITOR EDUARDO ROCHA LIMA CASTALDELLI, 

Matrícula nº 20779, Analista Judiciário - PTJ, para exercer a função de 

Gestor Judiciário da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, no 

período de 22.10.2018 a 1º.11.2018.

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

Barra do Garças, 5 de outubro de 2018.

 MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

DF/mgs

PORTARIA nº 189/2018     O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de 

Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, etc...RESOLVE:CONCEDER a servidora MARIA APARECIDA 

FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, Matrícula nº 4594, Auxiliar Judiciária – PTJ, 

da Secretaria da 3ª Vara Cível desta Comarca, 15 (quinze) dias de licença 

para tratamento de saúde, no período de 19.9.2018 a 

3.10.2018.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 3 de 

outubro de 2018.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL         DF/mgstable

 PORTARIA nº 189/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONCEDER a servidora MARIA APARECIDA FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, 

Matrícula nº 4594, Auxiliar Judiciária – PTJ, da Secretaria da 3ª Vara Cível 

desta Comarca, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, no 

período de 19.9.2018 a 3.10.2018.

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

Barra do Garças, 3 de outubro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

PORTARIA N. 057/2018/DF

O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto dos Gaúchos , Estado de Mato Grosso, e no uso de 

suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Conceder a servidora ANELIZE GRUN, Oficial de Justiça, matrícula nº 

2561, lotada nesta Comarca de Porto dos Gaúchos /MT., 15 (quinze) dias 

de Licença-Prêmio, relativo ao quinquênio 2002/2007, de acordo com o 

art.109 da Lei Complementar nº 04/90 - Estatuto dos Servidores Públicos 

do Estado de Mato Grosso, no período de 15 a 29/10/2018.

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

Porto dos Gaúchos/MT, 5 de outubro de 2018

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243708 Nr: 1870-95.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA ROCHA

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Considerando os embargos declaratórios interpostos, e a possibilidade de 

efeitos infringentes, nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte contrária/embargada, ora requerida, 

para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273412 Nr: 3212-10.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marsal Rocha de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO

Nos termos do Art. 1.232 e considerando que houve citação do requerido, 

impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte requerida, 

na pessoa de seu representante legal, para se manifestar no prazo de 05 

dias, acerca do pedido de desistência da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259918 Nr: 12846-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Pereira da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165868 Nr: 8095-10.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Washington Geraldo dos Anjos, Fabiola Gomes Spagnol 

dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acelma Maria Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Paulo Henrique da Silva Magri - OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Bruna Santos Carvalho - OAB:19963/O, Ivo Silveira 

Rosa - OAB:OAB/MT 17929

 Nos termos da CNGC e considerando que o perito não fora encontrado 

via Correio, impulsiono os presentes autos e procedo a intimação das 

partes para apresentarem os quesitos nos autos no prazo de 05 dias e 

posteriormente, que seja tentada novamente a intimação do perito 

nomeado nos autos, pessoalmente,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1343 Nr: 1365-71.1998.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Szeligowski Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Batista Marra, Irineu Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARTIRA BIBIANA STEFANI - 

OAB:MT - 15.194-A, Ivan Szeligowiski Ramos - OAB:2296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte autora pra 

retirar ofício para baixa da penhora, bem como efetuar o pagamento dos 

emolumentos junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 45145 Nr: 1196-74.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Ribeiro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos reais)o 

quilômetro rodado, quantia esta que deverá ser recolhida através de guia 

disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, 

apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, 

em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação, bem como informar a 

localização exata do imóvel por se tratar de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288316 Nr: 12013-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valo de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos) o km rodado, 

quantia esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto 

ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente. Intima-se ainda para informar a localização exata do 

imóvel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 577 Nr: 81-33.1995.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saturnino Dutra Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267216 Nr: 17491-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darley Chaves, Liane Roseni Schirmbeck, 

Cascalheira Canadá Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282471 Nr: 8567-98.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Toyota Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza Tur Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dirceu Freitas Filho - 

OAB:SP/73548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandadode fls. 66 fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou 

totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286845 Nr: 11138-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zema Cia de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torixoréu Comércio e Derivados do Petróleo 
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Ltda, Faira Ribeiro Hamida do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FLAVIO BORGES 

BARRETO - OAB:81629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$275,00(duzentos e setenta e cinco reais), quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação. Intima-se também o autor para indicar os 

dados pessoais, bem como o telefone da pessoa que acompanhará o ato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191614 Nr: 11450-57.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice Aguiar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lazaro Correa da Silva, Maria 

Eurides Aguiar da Silva, Edilson Aguiar da Silva, José Aguiar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio João Ferreira Iglesias 

- OAB:MT 3.166-A, Arlete Alves do Nascimento - OAB:14024/MT, 

Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 21.080, ROSIMEIRE 

CRISTINA ANDREOTTI - OAB:24.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

ROSIMEIRE CRISTINA ANDREOTTI (OAB/MT 24.038) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274617 Nr: 3850-43.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egidio Vinicios de Oliveira, Luisa Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cacy Hone Oliveira Silva, Rosália Gomes de 

Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Sousa - 

OAB:43825/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES (OAB/MT 20.607) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 859 Nr: 274-14.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lille Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Silvério Duarte, Vicente Furbino Bretas 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 

1004

 Considerando que até o momento não houve devolução do feito, 

impulsiono-o para que seja expedido o competente mandado de busca e 

apreensão dos autos acima epigrafados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229474 Nr: 8741-78.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Superintendente Adjunto de Fiscalização Fazendária do 

Estado de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamilson Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Pablo 

Leonardo Cantuário de Abreu (OAB/MT 21.440) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 41294 Nr: 666-70.2004.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir Correia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ CORREIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que até o momento não houve devolução do processo, 

impulsiono o feito para que seja expedido mandado de busca e apreensão 

dos autos acima epigrafados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272795 Nr: 2836-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atlântico Auto Posto Ltda, Marcos Ronan 

Jacintho do Nascimento, Maria Elizabeth de Souza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do despacho retro, procedo a intimação do exequente, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento do 

feito, no prazo de 10 (dez) dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167859 Nr: 10740-08.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre de Paiva Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luís Fabio de Toledo Eichmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Paiva Pinto - 

OAB:6.220-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Johnatan Alves Barbosa - 

OAB:14457/MT

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando que embora 

devidamente intimado o advogado, não houve devolução do processo, 

impulsiono o feito para que seja expedido mandado para busca e 

apreensão dos autos acima epigrafados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 22428 Nr: 86-45.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicanor Freires dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:116521/MG, WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - OAB:MT 9.661-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Gilmar 

Moura do Nascimento(OAB/MT19.048) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219795 Nr: 2696-58.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caiado Freires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriam Rodrigues de Souza - 

OAB:38902/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Gilmar 

Moura do Nascimento(OAB/MT19.048) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267565 Nr: 17720-92.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Farias Santos, Emerson Ferreira 

Coelho Souza, Sylvia Maria de Assis Cavalcante, M. P. T. Comércio de 

Eletro-Eletrônicos Ltda, Luiz Barbosa Santos Cardoso, Sidney Tunda 

Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do artigo 431 da 

CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do estagiaária DAMIANE SHADAY 

GUNTHER DE CAMPOS (OAB/MT 19.628/E) , para que devolva os autos 

em até 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão (art. 234, §2º do 

CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159041 Nr: 11850-76.2011.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do despacho retro, procedo a intimação parte Exequente para 

que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 41238 Nr: 1519-79.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MIGUEL DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enésio Coelho de Souza, MARLEIDE MESQUITA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A, Gabriel Gonçalves dos Reis - OAB:MT 

20.062

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do artigo 431 da 

CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do advogado(a) Cihndy Kelly Bianquini 

(OAB/MT 20.250/O) , para que devolva os autos em até 3 (três) dias sob 

pena de busca e apreensão (art. 234, §2º do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192075 Nr: 11743-27.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Licinha Luiz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiat Automóveis S/A, Autonorte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, João Dácio de Souza Pereira Rolim - OAB:MG 822-A, 

Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando a manifestação do 

Sr. Perito às fls. 237/241, impulsiono o feito para que sejam intimadas as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias a se manifestarem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 82804 Nr: 6052-42.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunésio da Costa Ataídes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - 

Unibanco

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 35 de 610



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIA ANGÉLICA ARRUDA 

GOÇALVES - OAB:OAB/MT 9.802

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Considerando os embargos declaratórios interpostos, e a possibilidade de 

efeitos infringentes, nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte contrária/embargada, ora parte autora, 

para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217619 Nr: 1409-60.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Univar Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvani Pereira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valkiria Maia Alves Almeida - 

OAB:OAB 3178/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a manifestação de fls. 63/64, impulsiono o feito para que 

seja reiterada a intimação de fl. 62, conforme: "Nos termos do Art. 1.217 

da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte 

autora, na pessoa do seu representante legal, para se manifestar no 

prazo de 05 dias, considerando que a carta precatória de fls. 55/60 fora 

devolvida na secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou 

seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221672 Nr: 3866-65.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira de Souza

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 153/155.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)". Mormente para que se manifeste sobre o pagamento voluntário 

e, se for o caso, apresentar os dados bancários e CPF do beneficiário de 

eventual alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223098 Nr: 4746-57.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 Em cumprimento à determinação de fl. 206, item 6, impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte requerida a se manifestar sobre os honorários 

periciais propostos às fls. 215/216, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227435 Nr: 7311-91.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA TRANSPORTES E 

MECANICA ME, João Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, Daniele Izaura da Silva Cavallari Rezende - 

OAB:6.057-MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O, Patrícia 

Biondo - OAB:51346/ RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164147 Nr: 5877-09.2012.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio de Lima Lula, Andréia da Glória Guimarães Lula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscemagno Santos Souza, Ivone Martins da 

Silva Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Sandro Roberto Mota Serra - OAB:MT 

15.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arísio Monteiro de 

Magalhães - OAB:14036-MT, Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte auotra para retirar o mandado de imissão na posse já 

expedido nos autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275390 Nr: 4351-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruna Cristina Mariano de Souza, Eliane 

Medeiros Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275393 Nr: 4354-49.2018.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiani França Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281978 Nr: 8284-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helder Furtado Martins, Cláudio Aparecido de 

Oliveira, Ivone Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237381 Nr: 14364-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariana Fernana de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, 

LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237962 Nr: 14780-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Bortolaia Ltda, Antônio Carlos 

Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224512 Nr: 5627-34.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria Menezes Luz Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 64813 Nr: 7828-48.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Boa Viagem Ltda, WILLIAM ALVES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 785 Nr: 71-52.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE MOURA, WANDERLEY LUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA 

- OAB:4471

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 37 de 610



 Cod. Proc.: 7515 Nr: 2128-09.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derval Batista de Paiva, Sebastião Tavares de 

Moraes, Somat Sociedade de Armazens Gerais Ltda, Derval Batista de 

Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ARIANO SODRÉ - 

OAB:3952/MT

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada as partes para se manifestarem no feito no prazo de 5 (cinco) 

dias, acerca da avaliação realizada pelo oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 19408 Nr: 525-90.2000.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Adelmar Pinheiro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Celestino Corrêa da 

Costa Neto - OAB:4611/MT, Renato Valério Faria de Oliveira - 

OAB:15629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A, Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186691 Nr: 7614-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fibra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Moreira Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278684 Nr: 6437-38.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO FORTALEZA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267437 Nr: 17628-17.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Martins de Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 8. Ante o exposto, AFASTO as preliminares aventadas. Não havendo 

mais preliminares arguidas e nem vícios processuais a serem sanados de 

ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.9.Ao deslinde do feito é necessário 

verificar se o autor, de forma expressa, solicitou o cartão de crédito. Para 

tanto, com arrimo no art. 6, VIII, do CDC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA.10. 

Por consequência, determino a INTIMAÇÃO do requerido para, no prazo de 

10 dias, trazer aos autos documento que entender eficaz a comprovar 

que o requerente solicitou o cartão de crédito objeto da discussão. 

11.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264161 Nr: 15604-16.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleison Maranhão Pimentel, Jales Junior Maranhão 

Pimentel, Angelita Pimentel Maranhão, Raimundo Guida do Nascimento, 

Elizabeth Francisca do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 Vistos.

1. Não assiste razão à ré em sua impugnação ao valor da causa, 

porquanto apenas a título de indenização por dano moral a parte pleiteia a 

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada requerente. Como são 5 

(cinco) requerentes, logo o valor ultrapassa os R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) aduzidos como valor da causa pela parte ré.

2. No tocante à inépcia da petição inicial, verifico que os documentos que 

a acompanham são suficientes à propositura da ação, razão pela qual tal 

preliminar não merece acolhimento.

 3. Ante o exposto, REJEITO as preliminares arguidas pela parte requerida. 

Não havendo demais vícios processuais a serem sanados, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

4. Os documentos extraídos do inquérito policial foram apresentados pelo 

réu, como a requisição de exame cadavéricos de fls. 137v/138, e o 

relatório de fls. 145/145v, onde consta que os laudos de exames 

necroscópicos foram solicitados, mas ainda não foram entregues.

5. Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora ré para, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos cópia do laudo de exame cadavérico, haja 

vista sua alegação de ser tal documento imprescindível à averiguação de 

possível embriaguez do condutor do veículo.

6. Após, venham-me os autos conclusos.

 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250294 Nr: 6417-81.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. T. dos Reis e Cia Ltda - ME, Alexandre dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. E. Distribuição Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MIKHAIL ATIÊ AJI - 

OAB:16.825 GO

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifico a possibilidade de transação, haja vista 

que ainda não foi realizada audiência de conciliação.

 2. Com fundamento nos §§ 2º e 3º do art. 3º, c/c art. 139, V, todos do 

CPC/2015, DESIGNO audiência conciliatória para o DIA 12 DE DEZEMBRO 

DE 2018, às 14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer dos litigantes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos parágrafos 8º e 9º, ambos do art. 334, 

do CPC/2015.

4. INTIMEM-SE as partes que já possuem advogado constituído nos autos 

via DJE.

5. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

venham-me conclusos para prolação de decisão saneadora.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221123 Nr: 3493-34.2016.811.0004

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jakeline Alves Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. Construtora Ltda, Jonnes Aurélio Franco 

Saggin, Lincoln Heimar Saggin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18.260, PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - OAB:20.607, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Vistos.

1. A princípio, verifico que nem todos os requeridos foram citados, razão 

pela qual o prazo para contestar a presente ação ainda não se iniciou, 

conforme o art. 231, §1º, do CPC/2015. Logo, não se pode decretar a 

revelia do requerido, conforme pleiteado pela autora.

2. Ademais, qanto a afirmação da autora de fls. 64/65, saliento que o 

advogado presente na audiência de conciliação de fl. 60 representa 

apenas um dos requeridos, qual seja, L.L. CONSTRUTORA LTDA, e não 

seu sócios na condição de pessoas físicas.

 3. Uma vez que a própria autora requereu na inicial a citação dos sócios, 

INTIME-SE-A para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o endereço 

dos requeridos não encontrados, conforme a certidão de fls. 53v, sob 

pena de prosseguimento do feito apenas quanto ao requerido já citado.

 4. Oportunamente, INTIME-SE novamente a parte L.L. CONSTRUÇÕES 

LTDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos sua contestação 

na íntegra, tendo em vista que consta apenas sua primeira página, 

conforme fl. 68.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168255 Nr: 11293-55.2012.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cléa Regina Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda, Vilma Azevedo 

da Silva, Ronaldo de Miranda Filho, Heloisa Helena Ribeiro de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Peter Joy Sousa das Dores - 

OAB:16.485, Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 101.668, Sandro Luis 

Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que VILMA AZEVEDO DA SILVA, que 

se diz viúva do requerido, informação que não se pode verificar, haja vista 

que a certidão de casamento de fl. 23 está ilegível , vem peticionando em 

nome próprio, todavia, consta no polo passivo da ação apenas o ESPÓLIO 

DE RONALDO DE MIRANDA.

 2. Ademais, os filhos de RONALDO DE MIRANDA se manifestam às fls. 

92/97 em nome do espólio e afirmam que VILMA não possui legitimidade 

para representá-lo.

3. Ressalta-se que, à fl. 93, há a informação da existência de um 

inventário onde figura como inventariado o ESPÓLIO DE RONALDO DE 

MIRANDA.

3. Ante o exposto, INTIMEM-SE VILMA AZEVEDO, RONALDO DE MIRANDA 

FILHO E HELOISA HELENA RIBEIRO DE MIRANDA para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntarem nos autos a nomeação de inventariante, a fim 

averiguar quem representa o espólio, conforme dispõe o art. 618, I, do 

CPC.

 4. Após, venham-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218257 Nr: 1782-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pasa - Produtos Alimentícios da Amazônia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de usucapião extraordinário proposta por JOANA 

ALVES PEREIRA em face de PASA – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA 

AMAZÔNIA.

2. A inicial, bem como seus documentos, constam às fls. 4/43. A parte 

requerida foi citada por edital, conforme fls. 70/71. As confinantes, 

devidamente citadas via oficial de justiça à fl.52v, não se manifestaram.

 3. Nomeada a Defensoria Pública como curadora especial do requerido, 

esta apresentou contestação por negativa geral às fls. 101/102, a qual foi 

impugnada pelo autor às fls. 103/104.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Ante a ausência de irregularidades processuais, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

6. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

7. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281264 Nr: 7879-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação dos Economiarios Federais Funcef S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jannyne Pacini Leal Valadares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Brum dos 

Santos - OAB:GO 10.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de busca e apreensão/citação, no valor de R$ 

36,00, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 19570 Nr: 499-92.2000.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Domingos da Silva, Alonso José Ribeiro 

Filho, ALBINO DOMINGOS PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Érika Carvalho Assis - OAB:MT 10.905, Fabiana 

Napólis Costa - OAB:MT 15.569, HIGGOR VIRGILIO COSTA - 

OAB:OAB/MT E-16673, Jorge Humberto Ramos Almeida dos Reis - 

OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de avaliação dos imóveis penhorados nos 

autos, no valor de R$ 2,50 por km rodado, ida e volta, devendo acessar o 

site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência e 

comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193511 Nr: 12754-91.2014.811.0004

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Ribeiro Fontoura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eden Sávio Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672

 VISTOS.

1. DETERMINO o retorno dos autos ao arquivo, observando-se as cautelas 

de praxe.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198980 Nr: 3110-90.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Gomes Oliveira, Zelina Wanderley da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocelino Alves Barcelos, Deuvany Pereira do 

Nascimento, TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS, Terceiros 

Interessados, Thor Flávio de Sousa, Nilton Miguel de Oliveira

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3110-90.2015.811.0004, Protocolo 198980, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283286 Nr: 9076-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO SOUZA BASÍLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. F. Lino Comério - ME, Giovani Ferreira Lino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS DE 

OLIVEIRA RIBEIRO, para devolução dos autos nº 9076-29.2018.811.0004, 

Protocolo 283286, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18073 Nr: 486-93.2000.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA COELHO DOS SANTOS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALCY COELHO DE SOUZA, GERCINA 

CARMO SOUSA, Waldomiro Coelho de Souza, JACYRA ALVES DA SILVA 

COELHO DE SOUSA, Menezes de Carvalho, Valdyr Coelho de Sousa, 

EDMAR MARTINS DE SOUZA, TELMA ARANTES DE CARVALHO, JOSÉ 

VITOR SOUZA OLIVEIRA, José Cardoso Quirina, CONDOMÍNIO PIQUI DO 

ARAGUAIA I, SEBASTIÃO RICARDO DO VALE, MARIA JOSÉ OLIVEIRA 

REZENDE DO VALE, Luiz Monteiro, FANITO DOMINGOS DE PELEGRINI, 

Aparecido Barbosa da Silva, RUTH ALVES VIANA MONTEIRO, DONOZOR 

DE OLIVEIRA FILHO, WILSON DE PELEGRIN, Francisco Carlos Paulinho da 

Costa, Joaquim Ferreira Meneses Júnior, SEBASTIÃO PARREIRA FILHO, 

CLÁUDIO MONTEIRO DA SILVA, Vandair Arante Figueiredo Oliveira, 

ORACELIA DE PELEGRIN, Sonia Margareth Pereira Parreira, Sebastião 

Placido de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Rodrigues 

Felisbino Nogueira - OAB:20279/O MT, Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - 

OAB:MT 18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326, Divino Pereira de Sousa - OAB:5830/MT, Lindalva 

de Fátima Ramos- Defensora Pública - OAB:DP, Pedro Pereira de 

Arbués Filho - OAB:MT 2735-A, ROBERTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:7487/GO, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 486-93.2000.811.0004, 

Protocolo 18073, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171176 Nr: 3804-30.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salatiel Pereira Salgado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656, Tayná Maria de Sousa Santos - OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSSARA MARIA 

FONSECA S. LIRA, para devolução dos autos nº 3804-30.2013.811.0004, 

Protocolo 171176, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269752 Nr: 848-65.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Camerino de Azevêdo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) APOENA CAMERINO 

DE AZEVEDO, para devolução dos autos nº 848-65.2018.811.0004, 

Protocolo 269752, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218366 Nr: 1857-33.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Alves de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Célia Côrtes
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADILSON LUIZ 

ESTEVES SILVA, para devolução dos autos nº 1857-33.2016.811.0004, 

Protocolo 218366, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181561 Nr: 3401-27.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos, Helena Patricia Freitas, José 

Arnaldo Janssen Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir de Moraes Cajango

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maira Lice Sampaio Santana 

- OAB:MT 17.444, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, 

Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 3401-27.2014.811.0004, Protocolo 181561, 

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

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30305 Nr: 870-85.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO COSTA BILEGO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pascoal Lopes Bento - 

OAB:MT 5.769

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES, para devolução dos autos nº 870-85.2002.811.0004, 

Protocolo 30305, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158543 Nr: 11212-43.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucineyde Rodrigues Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LÉLIS BENTO DE 

RESENDE, para devolução dos autos nº 11212-43.2011.811.0004, 

Protocolo 158543, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182540 Nr: 4547-06.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiza da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do exequente, via DJE, 

para, tendo em vista que o alvará de transferência de valores para os 

dados bancários informados às folhas 114 , não deu certo, INFORMAR 

NOVOS DADOS BANCARIOS, ou rever tais informações, no prazo de 05 ( 

cinco) dias, informando nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212399 Nr: 10905-50.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Célia Côrtes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Alves de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, DIGELSON GUEDES DE LIMA - OAB:15747, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADILSON LUIZ 

ESTEVES SILVA, para devolução dos autos nº 10905-50.2015.811.0004, 

Protocolo 212399, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280762 Nr: 7617-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTdS, MTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, 

LEONARDO ANDRÉ DA MATA - OAB:9126, LEONARDO NASCIMENTO 

GONÇALVES DRUMONT - OAB:MG/ 62 626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, Letícia Lemanski Martini Fernandes - 

OAB:25.374 OAB/MT, MAURICIO COSTA BARBOSA - OAB:19.457/MT, 

Olimpio Ferreira da Silva Neto - OAB:25338/MT

 VISTOS.

1. Diante da leitura conjunta dos artigos 516, inciso II e 531 § 2º, ambos do 

CPC/2015, o cumprimento de sentença deverá ser processado no juízo 

que analisou a fase de conhecimento, que neste caso, o juízo da 1ª Vara 

Cível desta Comarca.

 2. Neste sentido, vislumbra-se competência funcional, portanto absoluta, 

sendo competente para processar o cumprimento de sentença àquele 

juízo.

3. Desta forma, DETERMINO a redistribuição ao Juízo da 1ª Vara Cível 

desta Comarca.

4. PROCEDA-SE às baixas e anotações necessárias.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 242588 Nr: 1127-85.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. D. Primo dos Santos, Edilaine Duarte Primo 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Paulo Emílio 

Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Processo 1127-85.2017.811.0004 – Código 242588
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SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de embargos à execução proposto por E. D. Primo dos Santos 

em face do Estado de Mato Grosso, no qual pleiteia o reconhecimento da 

preliminar de litispendência e da prejudicial de mérito de prescrição.

 Instado, o embargado impugna os embargos, às fls. 25/ss, requerendo a 

improcedência dos pedidos da exordial e o prosseguimento da execução.

É o suficiente relatório.

De início, os embargos à execução devem ser processados em autos 

apensos.

No que tange a preliminar de litispendência, em consulta ao sistema Apolo, 

observa-se a existência de ação de execução anteriormente ajuizada, de 

código nº 240082, cuja CDA possui a mesma numeração daquela 

exequenda nestes autos de execução (código nº 242588).

Diante disso, ante o reconhecimento de litispendência, a ação será extinta, 

nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Portanto, julgo extinto o processo de execução, com amparo no artigo 485, 

inciso V, do Código de Processo Civil, em razão de litispendência aos 

autos de código nº 240082, em trâmite na 4ª Vara Cível desta comarca.

Promova-se a baixa de eventual arresto ou penhora, caso tenha sido 

efetivados por este juízo.

Custos processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o 

valor da causa, pelo executado.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205038 Nr: 6609-82.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilvania Aparecida Souza Fernandes

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 6609-82.2015.811.0004 – Código 205038

Vistos.

Promova-se o desapensamento dos autos e remeta-o ao juízo competente.

Translade cópia para estes autos da sentença proferida naqueles de 

código 172828.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 26 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 92664 Nr: 6450-52.2009.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 92664

Vistos.

Diante da inércia, ao arquivo.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 28 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 86173 Nr: 146-37.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdRCdM, ABdC, MLMdC, AMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Érika Carvalho Assis - OAB:MT 10.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197247 Nr: 2028-24.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Açogarças Comércio de Ferragens Ltda, 

Tereza Machado Fernandes, Flávia Fernandes dos Santos Feitosa, 

Severino Freire Pereira, Wilson Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Carlos Palazzo - 

OAB:8157

 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Estadual em desfavor de Açogarças Comércio de Ferragens LTDA e 

outros, ambos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 43 a parte Requerente informa o cancelamento das CDAs que eram 

objeto da presente ação, pleiteando a desistência da ação com a 

consequente extinção do feito.

É o relato do necessário. Decido

Assim sendo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, verbis:

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

 VIII – homologar a desistência da ação.

Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pela autora, e JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281538 Nr: 8052-63.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIEL ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE GOIÁS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Andrade da Rosa 

Lopes - OAB:32.245/GO, ROGÉRIO CRISTINO CARLOTA DA SILVA - 

OAB:35869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que somente o requerente manifestou pelo cancelamento 

da audiência de conciliação, mantenho a audiência anteriormente 

aprazada.

Aguarda-se a realização da audiência.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 288369 Nr: 12056-46.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão dos Santos - Colchões Evolution - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Chefe do Posto Fiscal 

da Sefaz de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GHANNAM MENESES - 

OAB:47386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA 

LIMINAR, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, para o 

fim de determinar a imediata liberação das mercadorias apreendidas 

(conforme notas fiscais p. 14/21), e do veículo que a transporta, melhor 

descritos no TAD de fls. 07/10. Expeça-se o respectivo mandado para 

cessação dos efeitos do ato impugnado até o deslinde da presente 

demanda. Fica consignado que a presente medida destina-se apenas e 

tão-somente à liberação das mercadorias descritas na fls. 14/21, não 

havendo qualquer suspensão do crédito tributário apurado ou que será 

apurado no tocante aos autos de apreensão.NOTIFIQUE-SE a autoridade 

impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

que julgar necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I). Após esse 

prazo, com ou sem as informações, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público pelo prazo de 10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providencias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 288826 Nr: 12322-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Eduardo Simões, Jussara Elaine Simões, Solange 

Maria Simões, Marta Simões, Fernando Antonio Simões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe da Seção Imobiliária do Municipio de 

Araguaiana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA 

LIMINAR, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, para o 

fim autorizar a emissão da certidão de não incidência de ITBI relativa à 

transferência dos imóveis objetos das matrículas n° n° 58.891, 58.892 e 

58.893. Expeça-se o respectivo mandado para cessação dos efeitos do 

ato impugnado até o deslinde da presente demanda. NOTIFIQUE-SE a 

autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que julgar necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I). 

Após esse prazo, com ou sem as informações, DÊ-SE vista dos autos ao 

Ministério Público pelo prazo de 10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providencias.Intimem-se. 

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 287944 Nr: 11811-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Lourenço da Conceição Torres, 

Wuitalo Yan Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Lucas Nascimento Gonçalves - 

OAB:46254/GO

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, a intimação do(a,s) advogado(a,s) 

do(a,s) acusado(a,s) para se manifestar(em) na fase do artigo 422 do 

Código de Processo Penal, no prazo de 05 (cinco) dias.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 154719 Nr: 6406-62.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilberto Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Autos n. 6406-62.2011.811.0004 – Cód.: 154719

Vistos em correição.

Intime-se o denunciado para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove o 

recolhimento das custas processuais.

Com o decurso do prazo, encaminhem-se os autos à DCA para as 

providências necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 24 de setembro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010980-50.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

DELMIR BONETTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIAS CAMINHOES E ONIBUS LTDA (EXECUTADO)

THIAGO VINICIUS VIEIRA MIRANDA (ADVOGADO(A))

TAKECHI IUASSE (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, providenciar o comparecimento da parte autora na 

Secretaria deste Juizado, a fim de assinar o Auto de Adjudicação 

expedido nesta data.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001733-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

DAYEZA ASSUNCAO SIMOES PAZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

MARCOS FELIPE GOMES SANTANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO para participar da audiência de Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 

23/11/2018 Hora: 12:00/MT , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO para comparecer na Audiência de 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 27/11/2018 Hora: 12:00 /MT, a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado.
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011960-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DA SILVA (EXECUTADO)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011020-32.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PINTO JUNIOR (REQUERENTE)

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

DOUGLAS FAGUNDES RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010976-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

CICERO AILTON DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WMARLEY LOPES FRANCO (ADVOGADO(A))

CERAMICA PICA - PAU LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), no 

prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de direito, haja vista o trânsito em julgado da r. sentença 

procedente, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO (ADVOGADO(A))

FERNANDA GORGONHO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TALLINKA SAMANTHA RODRIGUES DA SILVA 03594578194 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 23/11/2018 Hora: 13:00 

(Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

SAMUEL DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 137,76, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ARAUJO PINHEIRO (EXEQUENTE)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE SOUSA BARROS (EXECUTADO)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

BARROS E MARTINS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para apresentar Impugnação aos 

Embargos a Execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000625-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELY MAIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão do Oficial de 

Justiça, informando o atual endereço da parte reclamada para fins de 

citação, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000630-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C A DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão do Oficial de 

Justiça, informando o atual endereço da parte reclamada para fins de 

citação, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAO DE DEUS SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor depositado nos autos (Id’s 14754874 e 15089738), requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOHAMA PERES FERREIRA (REQUERENTE)

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011492-04.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA DIAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011492-04.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA DIAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 
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tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011017-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca da Impugnação 

ao Cumprimento de sentença juntado aos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

JOSE PEDRO SOUZA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO CHAGAS ARANTES 22864500809 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 172412 Nr: 5364-07.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Comarca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivan Macedo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 DECISÃO

Código: 172412

Vistos, etc.

1. Observando o despacho de fl. 183, verifico que ocorreu erro material, 

uma vez que a data aprazada para a concretização do ato é feriado 

nacional, impossibilitando a materialização do mesmo, nestas razões, com 

fulcro no art. 494, I, do Diploma Processual Civil, bem como atento à 

inteligência extraída do art. 3º do Código Processual Penal jungido com art. 

92 da Lei 9.099/1995, retifico a predita deliberação devendo constar da 

seguinte maneira:

 2. ACOLHO a cota ministerial situada em fl. 182, portanto, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de dezembro de 2018, 

cuja realização se dará às 13h00min/MT, devendo a secretaria proceder à 

intimação das partes.

Barra do Garças- MT, 26 de setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005710-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS (ADVOGADO(A))

MARLI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENJAMIM ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005710-56.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARLI ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BENJAMIM ALVES DA SILVA Vistos etc. Nomeio como 

inventariante a requerente, que prestará compromisso em cinco (05) dias, 

e declarações, com valor dos bens e plano de partilha, em 20 (vinte) dias 

subsequentes (CPC, art. 620). Caso necessário, intime-se, após, a 

Fazenda Pública da localização do imóvel (CPC, art. 626), para que se 

manifeste sobre os valores da avaliação dada pela Inventariante, 

podendo, se dela discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias 

(art. 629, CPC), ou atribuir diretamente novos valores, que poderão ser 

aceitos pelos interessados (art. 634, CPC), para o que devem ser 

manifestar expressamente. Citem-se os herdeiros, para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das primeiras 

declarações (art. 627, do CPC). Cite-se, ainda, eventuais terceiros 

interessados via edital. Havendo concordância, quanto às primeiras 

declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de avaliações 

para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas 

declarações, já com comprovação do recolhimento dos Impostos 

Estaduais, certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do inventariado 

e esboço de partilha final. Havendo interesse de incapazes no feito, dê-se 

vista ao Ministério Público para manifestação. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 4 de outubro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005713-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

MAURICIO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005713-11.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JOSIANE RODRIGUES DA 

SILVA Vistos etc. Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que 

não consta dos autos os documentos pessoais da requerente. Dessa 

maneira, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a exordial para acostar aos autos os documentos 

supramencionados, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento 

da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 4 de outubro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004631-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

A. F. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004631-76.2017.8.11.0006 AUTOR(A): LUCIANA CAMPOS DE PAULA 

RÉU: JOSÉ FRANCO GOMES Vistos etc. Intime-se a parte autora, via 

advogado constituído, para informar o atual endereço do Executado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Decorrido 

o prazo mencionado e devidamente certificado, à conclusão. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 27 de agosto de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 88489 Nr: 3968-28.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMDCDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPDFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 
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OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o lapso de tempo decorrido desde a última intimação, 

intime-se pessoalmente o inventariante André Ricardo Maia da Costa de 

Faro, para que cumpra integralmente a decisão de fls. 144, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 240361 Nr: 8197-16.2018.811.0006

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSDLC, ERCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793, ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - 

OAB:5.793, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485

 Vistos etc.Nesta oportunidade, os requeridos pugnaram pela reintegração 

familiar das adolescentes, sob o argumento de que a jovem Érica se 

mostrou arrependida e negou a veracidade da denúncia de abuso sexual 

supostamente praticado por seu genitor.Entretanto, em detida análise ao 

estudo psicossocial elaborado pela equipe do SAIP (fls. 114/120), 

verifica-se que as profissionais sugeriram a avaliação psicológica das 

adolescentes, afirmando que “(...) apesar das adolescentes afirmarem 

que não sofreram abuso sexual e que desejam retornar para o ambiente 

familiar, compreende-se que essa não é a melhor alternativa no momento, 

uma vez que é comum vítimas de abuso sexual devido às consequências 

da denúncia e pressão sofrida pela família e comunidade, retirarem a 

acusação, neste sentido, acredita-se que até que seja esclarecida pela 

justiça e constatado se ocorreu ou não a violão, que as adolescentes não 

retornem para a residência de seus genitores” (fls. 120/120-v).Outrossim, 

verifica-se que, embora a adolescente Érica, após ter relatado o suposto 

abuso a polícia civil, no dia 12 de junho de 2018 (fls. 18), tenha-se 

retratado no dia 15 de junho de 2018 (fls. 19), verifica-se, do estudo social 

realizado por profissional do Ministério Público, que a adolescente, 

novamente, no dia 27 de julho de 2018, confirmou um suposto abuso 

praticado pelo genitor.Portanto, entendo que assiste razão à equipe 

técnica da Casa Lar, quanto ao não cabimento, ao menos por ora, da 

reintegração familiar aos genitores, até o total esclarecimento dos fatos.De 

igual forma, entendo prematura a reintegração familiar das adolescentes 

com a avó, vez que permitirá a aproximação com os requeridos, o que 

poderá impedir o esclarecimento dos fatos e implicar o abalo emocional 

das jovens.Portanto, INDEFIRO os pedidos ora formulados pelos 

requeridos.Defiro o pedido ora formulado pelo Ministério Público, 

corroborando a sugestão da equipe técnica da Casa Lar, e determino a 

realização de avaliação -se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 240361 Nr: 8197-16.2018.811.0006

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSDLC, ERCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793, ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - 

OAB:5.793, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485

 Número do Processo: 8197-16.2018.811.0006 ( ID. 240361)Requerente: 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de Érica Dayene 

Ramos Lara, Evelin Maykely Ramos Lara e Willlian Wacley Ramos de Lara 

Requeridos: Oracio de Souza Dias Lara Cordeiro e Eliane Ramos Cordeiro 

LaraData e horário: quinta-feira, 04 de outubro de 2018 às 

15h30min.PRESENTESJuíza de Direito: Alethea Assunção 

SantosPromotora de Justiça: Taiana Castrillon DionelloDefensor Público: 

Marcello Affonso Barreto RamiresRequeridos: Oracio de Souza Dias Lara 

Cordeiro e Eliane Ramos Cordeiro LaraAdvogados dos requeridos: Anne 

Christinne de Lima Viegas Collégio Alves e Eduardo Sortica de LimaDenise 

Maria de Oliveira Carvalho – Gerente do CREASFrancinne de Souza – 

Psicóloga do CREASFabiana Carvalho de Medeiros – Assistente 

SocialHellen de Souza Fernandes dos Santos – Psicóloga da Casa 

LarOCORRÊNCIASDeclarada aberta a Audiência, constatou-se a presença 

da equipe técnica da Casa Lar, CREAS e dos requeridos.Em seguida 

procedeu-se à inquirição dos genitores, por meio de gravação 

audiovisual.Dada a palavra aos advogados dos requeridos, estes se 

manifestaram nos seguintes termos: “I - MMª Juíza, diante de todo o fato 

exposto, diante do relatório apresentado pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social, fls. 14/17-v, onde foi sugerido a Vossa Excelência que 

as adolescentes sejam devolvidas aos seus pais, uma vez que estes 

possuem condições físicas, psicológicas e sociais para manter os 

cuidados necessários a fim de garantir todos os direitos. II – Requer seja 

feita a entrega das adolescentes ao seu lar, juntamente com seus pais 

biológicos Oracio e Eliane, tendo em vista que será amplamente 

demonstrado que foi uma falsa denunciação de crime imposta aos seus 

genitores. Se não for esse o vosso entendimento requer seja 

acompanhado o laudo da Assistente Social Fabiana para que sejam 

colocadas as meninas no lar da avó materna, conforme relatório de fls. 

114/117-v. III- A medida protetiva na forma como se encontra pode 

agravar ainda mais a

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 89535 Nr: 4871-63.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEVARD FRANÇA DO AMARAL 

- OAB:4930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 622, inciso II, do CPC, 

removo o Sr. José Marcio dos Santos Sabala do cargo de inventariante e, 

por consequência, nomeio em substituição o Sr. Luiz Cecílio dos Santos 

Sabala, independentemente de termo de compromisso. Dando-se 

prosseguimento ao feito, intime-se o inventariante ora nomeado para, no 

prazo de 20 (vinte) dias, cumprir as determinações de fls. 79.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 93050 Nr: 8145-35.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - 

OAB:11.135, FRANSERGIO DE SOUZA BARBEIRO - OAB:10.362-B, 

RONALDO MATEUS - OAB:10.835-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 622, inciso II, do CPC, 

removo a Sra. Luzia Souza da Silva do cargo de inventariante e, por 

consequência, nomeio em substituição o Sr. Agnaldo Olimpio da Silva, 

independentemente de termo de compromisso. Dando-se prosseguimento 

ao feito, intime-se a inventariante ora nomeado, pessoalmente, para, no 

prazo de 20 (vinte) dias, juntar os documentos mencionados às fls. 122 e, 

querendo dar prosseguimento ao pedido de fls. 110/11, que cumpra a 

decisão de fls. 116.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 175924 Nr: 10584-43.2014.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDSF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, 

Patrícia Alvares de Oliveira - OAB:20.479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA FIRMINIO - 

OAB:SP-287.148

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e 

PROCEDENTE A RECONVENÇÃO, para reconhecer indevidos os alimentos 

pretendidos pelo autor da demanda, em consequência revogo os alimento 

provisórios concedidos às fls. 36, ficando o requerido/reconvinte 

exonerado da obrigação alimentar. Com isso, declaro extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Condeno o requerente ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, declarando suspensa, todavia, sua exigibilidade, nos termos do 

artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Intime-se.Às 

providências.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 94756 Nr: 9831-62.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFV, DFV, IFV, IFV, DFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDPS, ALDSN, APDS, APDS, WFPDS, APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Tubino Silva - OAB:, 

CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT, DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, EDER FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 

11.566-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:329539, MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Vistos etc.

Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar contrarrazões aos 

Embargos de Declaração interpostos às fls. 336 e 337/339, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, venham os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 63433 Nr: 937-68.2007.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para juntar aos autos o documento mencionado 

na petição retro.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 172865 Nr: 8399-32.2014.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA LUDGERIO DA SILVA, JULIO CESAR 

LUDGERIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKELINE FERNANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO - 

OAB:OAB/MT 6.072 B

 Vistos.

Diante de petitório de fls. 64/65 prossiga-se o cumprimento de sentença.

Havendo requerimento, EXPEÇA-se em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de quaisquer outros 

registros de bens sujeitos à penhora ou arresto (CPC, art. 828). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).

Fixo honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

do débito, na forma do art. 20, § 4º, do CPC (CPC, art. 827, caput e §1º).

INTIME-SE o devedor, na pessoa de seu advogado, para pagar em 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da 

total do débito. (CPC, 523).

Não havendo pagamento, venham os autos conclusos para a análise dos 

demais pedidos.

Proceda-se com a conversão do feito para cumprimento de sentença.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 112417 Nr: 7236-85.2012.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE LUDGERO DA SILVA, JULIO CESAR LUDGERIO 

DA SILVA, JULIANA LUDGERIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKELINE FERNANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação da parte autora às folhas retro, no sentido 

de existir possibilidade de acordo entre as partes, remeta-se o feito ao 

CEJUSC, para designação de audiência de conciliação/mediação.

Ademais, proceda-se com a renumeração do feito a partir da página 229.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 48285 Nr: 5468-71.2005.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDS, MDSDO, CDSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAESF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODIN DA SILVA CIRALLI - 

OAB:2.551

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora através de advogado constituído por DJE para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 181039 Nr: 2897-78.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PINTO DE ARRUDA, M.F.G.P.A., RODRIGO 

PINTO DE ARRUDA, A.F.M.P.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAYSA FARIA GARDIM ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ESCAFF ANTONINI - 

OAB:10.708, FERNANDO SCAFF ANTONINI - OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 73, haja vista que foi homologada a 
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partilha apresentada às fls. 05/07, devendo ser expedido alvará judicial 

para que seja procedido com o encerramento das contas indicadas, de 

titularidade da inventariada.

Outrossim, certifique-se acerca da expedição do formal de partilha e, em 

caso negativo, proceda-se com o necessário.

Após, ao arquivo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 209223 Nr: 9531-56.2016.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMJMDG, EDJADG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.452/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 622, inciso II, do CPC, 

removo a Sra. Maria Aparecida Mendes da Guia do cargo de inventariante 

e, por consequência, nomeio em substituição o Sr. Laurentino Mendes da 

Guia, independentemente de termo de compromisso. Dando-se 

prosseguimento ao feito, intime-se o inventariante ora nomeado para, no 

prazo de 20 (vinte) dias, cumprir as determinações de fls. 69.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 22674 Nr: 6547-51.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE LUDGERO DA SILVA, JACKELINE FERNANDA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b, SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se, Sra. Gestora, conforme já determinado às fls. 728, a decisão 

de fls. 700.

Desentranhe-se, ainda, as petições e documentos de fls. 703/272, 

729/733e fls. 736/767, procedendo nos mesmos termos da decisão 

supramencionada.

Às providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005726-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. N. (EXEQUENTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. N. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005726-10.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: GABRIELA DE SOUZA 

NASCIMENTO EXECUTADO: JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO Vistos etc. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Cite-se o devedor executado, no endereço 

constante na inicial, nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, 

para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, com 

os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante da Exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528, § 3.º). 

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Cumpra-se. Cáceres, 5 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004011-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIMONE PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

LEIDISMAR FURTADO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004011-30.2018.8.11.0006 REQUERENTE: SIMONE PEREIRA ROCHA, 

LEIDISMAR FURTADO DA SILVA Vistos etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Citem-se 

eventuais terceiros interessados via edital nos termos do art. 734, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo do edital e devidamente 

certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Cáceres, 5 de 

outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000936-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

MARIA TABORGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA MANIFESTAR 

NOS AUTOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte autora, 

na pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste com relação ao teor dos documentos juntados ao feito pela 

parte requerida (ID 15738058; ID 15738060 e ID 15738063), pleiteando o 

que entender de direito. Cáceres/MT, 5 de outubro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000411-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SILVESTRE DOS REIS FILHO (EXECUTADO)

SEBASTIAO SILVESTRE DOS REIS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - Processo aguardando julgamento do Agravo 

de Instrumento interposto.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005195-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR 

SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO Impulsiono os autos para intimar a parte 
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autora, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 

15 dias, manifeste acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 5 de outubro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001202-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

JEAN BORGES ALVES (REQUERENTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANISIO BRAZ (REQUERIDO)

JUCARA PARREIRA DUARTE BRAZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Diante do exaurimento da pretensão autoral, 

nos termos dos artigos 726 a 729 do CPC, conforme requerido na exordial, 

eis que os argumentos expendidos pela parte autora demonstram seu 

interesse na presente medida, na forma do art. 726 do CPC, este juízo 

acolhe o pedido de id. 12240129 e determina que seja desentranhada a 

contestação e os documentos apresentados pela notificada, uma vez que 

não cabe apresentação de contestação devido à ausência de litígio. Uma 

vez que já foi efetivada a notificação, INTIME-SE a parte autora para que 

extraia cópia integral do feito, já que tramita no sistema PJE, sendo 

impossível a entrega dos autos à parte autora, como determina o art. 729 

do CPC. Cumpridas as diligências anteriores, ARQUIVEM-SE os autos no 

sistema PJE. Sem custas ou honorários. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 03 de 

outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005384-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA (AUTOR(A))

EDSON BENEDITO RONDON FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Após o indeferimento da assistência 

judiciária gratuita, a parte autora formulou pedido de reconsideração 

apresentando argumentação inédita e juntando novos documentos que 

justificam a reanálise da questão posta. De fato, este juízo utilizou-se 

como parâmetro para indeferir a gratuidade não apenas a renda mensal 

média do autor, como também a demonstração de gastos com supérfluos, 

incluídos nestes despesa com cartão de crédito. Todavia, apresentados 

extratos detalhados que comprovam que a maioria das despesas com 

cartão de crédito deveu-se aos inúmeros deslocamentos feitos pelo autor, 

tal como afirmado, bem como visto que sua movimentação financeira 

revela gastos com itens básicos, não há razão para a manutenção do 

indeferimento. A condição de saúde apresentada pelo autor inicialmente 

justifica os argumentos expostos e leva a conclusão de que se enquadra, 

frise-se, neste momento processual, em condição de não suportar os 

custos do processo sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família. 

Diante disso, este juízo reverte a decisão anterior e DEFERE os benefícios 

da assistência judiciária gratuita à parte autora. 2 - Analisando o pedido 

inicial, ressai pedido de tutela de urgência em caráter antecipado, contudo, 

diante da imposição do diploma processual civil para o estabelecimento de 

tentativa de conciliação prévia, POSTERGA-SE a análise para momento 

processual posterior a realização do ato sobredito. Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual. EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos 

termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005724-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA BRILHANTE TALLARICO DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ZARUR BERNARDO (REQUERIDO)

ANA MARIA FERRAZ BERNARDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 05 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do 

Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005732-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA VIVALDO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 
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praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 05 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do 

Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 131624 Nr: 281-72.2011.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DE PAULA FERREIRA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR HURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 131624

DESPACHO

1 – Diante do pedido de desarquivamento (fl. 59), DÊ-SE vista dos autos 

ao patrono subscritor da petição de fl. 59 e seguintes pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para que requeira o que entender de direito.

2 – Caso o advogado, intimado, não retire o feito no prazo acima 

assinalado, RETORNEM os autos ao arquivo.

3 – Do mesmo modo, devolvido o processo e nada requerido em 05 (cinco) 

dias, RETORNEM os autos ao arquivo.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 1º de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137420 Nr: 6729-61.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMPDSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13352-OAB-MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032 MT

 Código n. 137420

DECISÃO

1 – Considerando as tentativas infrutíferas de bloqueio judicial nos autos 

(fls. 161 e 184/185), aliado ao fato de que a parte exequente comprovou 

outras tentativas infrutíferas de penhora em dinheiro nos autos de ação 

trabalhista, inclusive em nome dos sócios (fls. 237/242) da executada, 

DEFERE-SE o pedido de fl. 199.

2 – Para tanto, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada 

no endereço indicado pela exequente à fl. 199.

3 – Havendo constrição patrimonial na diligência promovida, INTIME-SE o 

executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC).

 4 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 1º de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142094 Nr: 11873-16.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DE CARVALHO - 

OAB:10.052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 Código n. 142094

DECISÃO

1 – Diante do pedido de fl. 131, quando da busca de veículos, já fora 

inserida a restrição de transferência dos veículos localizados em nome da 

parte executada (fl. 128).

Dessa feita, como requerido, INTIME-SE a parte exequente pessoalmente e 

pelo seu advogado, para, no prazo de 15 dias, indicar a exata localização 

do bem sujeito à penhora (veículo placa KAI-3561), conforme 

determinação do item 2 da decisão de fl. 117/117-verso.

 2 - Com a indicação e localização dos bens, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação do veículo indicado à fl. 131 em favor da parte 

exequente.

No ponto, se requerido pela própria parte exequente, poderá o bem 

permanecer depositado em favor da parte executada.

3 - Se exitosa a diligência, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

dias, manifestarem sobre a avaliação, valendo o silêncio como 

concordância.

4 - Na sequência, INTIME-SE o exequente para colacionar aos autos 

planilha atualizada do débito e requerer o que entender de direito, devendo 

indicar a forma que pretende expropriar os bens a serem penhorados, 

observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 e 879 do 

CPC.

Por fim, saliente-se que é entendimento deste Juízo que a alienação de 

bens penhorados deve ser realizada observando-se ordem preferencial, 

isto é, deve a exequente manifestar o interesse na adjudicação, caso não 

opte por esta modalidade, deverá utilizar-se inicialmente da venda por 

iniciativa particular, sendo que, somente na sua frustração, revelar-se-á 

cabível a expropriação judicial da coisa.

 5 – Cumpridas as determinações anteriores, venham os autos 

CONCLUSOS para as devidas deliberações.

6 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 02 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147205 Nr: 5519-38.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRCL, OWDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Fundamenta-se e decide-se.Nesse contexto, incidiria com inteira 

justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual determina a suspensão 

do feito quando não há localização de bens passíveis de penhora, 

impondo, consequentemente, o arquivamento provisório do feito e 

exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na distribuição.De 

conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante destacar 

que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da 

execução em caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em 

seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a 

prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do 

mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução 

é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não 

há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso 

sejam localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação 

fática sobre a localização do executado, tal fato será comunicado a este 
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Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para 

continuidade da execução.Ademais, o processo será imediatamente 

desarquivado caso a exequente a qualquer momento provocar o Poder 

Judiciário para requerer providências úteis ao andamento da execução 

patrimonial na eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao 

pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência 

acima, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6112 Nr: 446-76.1998.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE HAYDEE LEITE FONTES, ESPÓLIO DE 

NATALINO RODRIGUES FONTES, NAYDE MARIA LEITE FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO MARTINIANO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:OAB/MT 5239, EDER 

FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON LEAL SILVA FILHO - 

OAB:OAB/MT 6.453

 Código n. 6112

DESPACHO

1 – Em petição de fls. 257/258, a parte requerida junta acordo realizado 

nos autos de Código 40338 afirmando haver consequente perda do objeto 

da presente demanda. Com fundamento no princípio da não surpresa, 

expressamente extraído dos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, 

bem como com supedâneo na garantia do devido processo legal, visando 

conferir o efetivo contraditório, INTIMEM-SE os requerentes, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem a respeito.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 02 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160393 Nr: 8202-14.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BONSUCESSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIBURCIO DIDIMO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM BATISTA NÉSIO - 

OAB:70.580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109/MT

 Código n. 160393

DESPACHO

1 – Como determinado na decisão de fl. 115/115-verso, fora promovida, 

nesta ocasião, a busca de bens junto ao sistema INFOJUD, conforme 

documentos que ora se juntam.

 2 – No mais, CUMPRAM-SE as demais disposições das decisões de fl. 

115/115-verso.

3 – INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 02 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 212221 Nr: 1039-41.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.C.L DA SILVA, MARIO CESAR LEMES DA SILVA, 

DEFENSORIA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 (...)Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada pela parte embargante. CONDENA-SE a parte embargante ao 

pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2º do art. 85 do 

CPC, contudo, condenação essa suspensa por força do art. 98, § 3º, do 

CPC, uma vez que este Juízo DEFERE a gratuidade da justiça à parte 

embargante, como requerido.Desta feita, JULGA-SE EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.TRASLADE-SE cópia desta sentença ao processo de 

execução n. 5180-79.2012.811.0006 (Código: 146916).Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Cáceres/MT, 01 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 11267 Nr: 1232-52.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIL MARQUES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLETON SILVA, ROSELANE CARRELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602/MT

 Código: 11267

DECISÃO

1 – Inicialmente, a parte executada deixou de manifestar acerca da 

adjudicação do imóvel pela parte exequente, como certificado à fl. 223.

Logo, como já deferido à fl. 216, a Secretaria de Vara deverá designar 

data e horário para a assinatura do auto de adjudicação, com a intimação 

das partes pelos seus dignos advogados, observando-se, por 

interpretação sistemática, o artigo 889, inciso I, do CPC. Tal providência 

tem por fim atender ao disposto no artigo 877, § 1º, do CPC.

Naquela oportunidade, após lavrado o auto de adjudicação, EXPEÇA-SE a 

respectiva carta de adjudicação, na forma do artigo 877 do CPC.

2 – Após, verifica-se que a parte exequente deixou de atender ao 

comando judicial, no que toca à apresentação do cálculo do débito 

exequendo remanescente, nos moldes da sentença proferida nos autos 

dos embargos à execução.

Afinal, como reiteradamente mencionado nos autos, a avaliação dos 

semoventes deve se dar de forma indireta, pela média de três cotações ou 

mais nesta cidade, na data do pagamento.

 Na avaliação apresentada às fls. 218/222, a parte exequente colacionou 

apenas duas cotações do preço dos semoventes, o que, como já 

acenado, não atende o quanto fora determinado na sentença de fls. 

101/116.

Bem por isso, uma vez que ainda pende a realização de diligências no 

vertente feito, INTIME-SE, derradeiramente, a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, apresentar o cálculo do débito exequendo 

remanescente, nos moldes determinados na sentença de fls. 101/116, sob 

pena de arquivamento.

3 – Com a apresentação da avaliação, INTIME-SE a parte executada para 

manifestar no prazo de 15 dias.

4 – Por outro lado, decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e, após, CONCLUSOS.

5 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 01 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96923 Nr: 1989-94.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069-A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 96923

 DECISÃO
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1 – Por conta do requerimento da parte exequente (fl. 115), DEFERE-SE o 

pedido de suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados 

da data do protocolo da aludida petição.

2 – Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para pugnar o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento.

3 – Após, com ou sem manifestação da parte autora, CERTIFIQUE-SE e 

remetam-se CONCLUSOS para apreciação.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 01 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169383 Nr: 5732-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE ALMEIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA DE SOUZA DANELICHEN, JOSE DE 

SOUZA DANELICHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818

 (...)3 - DispositivoPosto isso, REJEITA-SE a impugnação ao pedido de 

justiça gratuita e, por conseguinte, DEFERE-SE a gratuidade da justiça 

pleiteada pela autora, nos termos da Lei 1.060/50 c/c o art. 98 do 

CPC.CUSTAS pela parte impugnante. Tratando-se de mero incidente 

processual, este Juízo deixa de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios.Sem custas processuais, por se tratar de incidente 

processual.TRANSLADE-SE cópia desta sentença aos autos principais e, 

após, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de estilo.Cáceres/MT, 02 

de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161386 Nr: 9188-65.2013.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DE SOUZA DANELICHEN, JOSE DE SOUZA 

DANELICHEN, VALMIR DE SOUZA DANELICHEN, VALNEIDE DE SOUZA 

DANELICHEN TONON, PAULO DE SOUZA DANELICHEN, ELAINE DE 

SOUZA DANELICHEN, GEISIANE DE SOUZA DANELICHEN E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE ALMEIDA RODRIGUES, MARIA 

CATARINA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888, Tanielly 

Pastick Alves - OAB:22359/O

 (...)III – DispositivoPosto isso, ante a falta de interesse de agir, pela 

inadequação da via eleita, JULGA-SE EXTINTO o feito, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.CONDENA-SE a parte 

autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC. Contudo, condenação essa suspensa 

por força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que deferida a gratuidade da 

justiça à parte autora nos autos da impugnação à justiça gratuita em 

apenso.Transitada em julgado a sentença, ARQUIVE-SE o feito com as 

baixas e anotações de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 02 

de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99857 Nr: 4945-83.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREA CENTER MOTOS LTDA (SOTECO 

CENTER MOTOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 (...)Sendo, portanto, incabível a cobrança da dívida já quitada pelo 

executado, este juízo INDEFERE os pedidos formulados pelo exequente à 

fl. 177. Forte em tais razões, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Cáceres/MT, 01 de outubro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192657 Nr: 9952-80.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA MEDEIROS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDENIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes 

pontos:A)A posse mansa, ininterrupta e pacífica do imóvel usucapindo; 

B)O decurso de tempo;C)A utilização do imóvel como moradia habitual ou 

realização de obras ou serviços de caráter produtivo.ADMITE-SE a prova 

testemunhal para eventualmente comprovar a questão de fato descrita 

nos pontos controvertidos apontados acima, ou seja, a ocorrência de 

usucapião.Diante da natureza da demanda, este Juízo tem como 

imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação do 

seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de novembro de 2018 às 13h30min (MT).1 - Com 

fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIMEM-SE as partes para que 

apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão, com base nos pontos controvertidos, observando-se a regra 

do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC. 2 - Nos termos do art. 455 

do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou 

intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos 

autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência 

agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação 

(art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se 

a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 3 - Saliente-se que a 

providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. 4 - CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 02 de 

outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 27995 Nr: 3262-55.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 27995

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de LUCIANO FRANCISCO SEBALHO DE SOUZA, 

ambos qualificados nos autos.

Após diligências para localização de patrimônio, a parte exequente pugnou 

novamente pela realização de penhora online pelo sistema BACENJUD (fl. 

235/235-verso).

A decisão de fl. 220 já havia indeferido o pedido de penhora via 

BACENJUD (fls. 183/184), uma vez que já houve tentativa anterior de 

penhora on-line que restou infrutífera. Desse modo, determinou-se a 

intimação da parte exequente para manifestar nos autos requerendo 
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providências úteis ao deslinde do feito, sob pena de arquivamento.

Devidamente intimada, às fls. 222/223 pugnou pela busca de bens através 

do sistema RENAJUD e INFOJUD, o que foi deferido por esse juízo em 

decisão de fls. 225/225-verso, deixando claro que qualquer reiteração dos 

pedidos importaria em arquivamento do feito.

 1 – Desta forma, considerando que a parte exequente requereu 

novamente às fls. 235/235-verso a penhora on-line via BACENJUD sem 

demonstrar a existência de indícios de que haveria numerário disponível 

em conta bancária da parte devedora que justificassem outras diligências 

no sistema BACENJUD, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias, em razão da reiteração dos pedidos de 

diligências já cumpridas por esse juízo.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 02 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 21737 Nr: 2568-23.2002.811.0006

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDÁRIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 21737

SENTENÇA

Trata-se de ação de ação cautelar de busca e apreensão c/c pedido de 

liminar ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de IDÁRIO PEREIRA 

DA SILVA ambos qualificados na inicial.

 À fl. 66 a parte autora foi intimada a promover o prosseguimento do feito 

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

 Entretanto, consoante certidão de fl. 67 o exequente deixou transcorrer o 

prazo sem apresentar manifestação.

 1 – Desta forma, considerando que a parte autora manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 02 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 49468 Nr: 6620-57.2005.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCÂNTARA, MARIA 

HELANA NETTO, NILSON MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO ELEITORAL DAS ELEIÇÕES DO 

SINDICATO DOS SERV.PÚBLIC. MUN. DE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO LEITE LINDOTE - 

OAB:7711 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Código 49468

 DECISÃO

A decisão que determinou o desbloqueio dos valores se deu em 

19/12/2008 (fl. 151), ocasião em que a parte, devidamente intimada não 

discordou do valor desbloqueado (fl. 155). A decisão de fl. 179 deferiu o 

levantamento dos valores bloqueados. O alvará é visto à fl. 192. A parte 

exequente alega às fls. 194/195 haver saldo residual de R$ 2.450,05.

Em despacho de fl. 202, este juízo determinou a remessa dos autos à 

contadoria do juízo para a elucidação dos cálculos, diante da impugnação 

do exequente.

A contadoria apresentou certidão e cálculos às fls. 205/207.

Novamente, a parte exequente se manifestou às fls. 210/214 discordando 

do valor apresentado pela contadoria, alegando que após o levantamento 

do alvará resta ainda um valor residual de R$ 564,84.

Em despacho de fl. 215, com as alegações feitas pelo exequente, este 

juízo determinou a nova remessa dos autos à contadoria para reanálise. A 

contadoria do juízo à fl. 217 ratificou a certidão e os cálculos acostados 

às fls. 205/206.

1 - Diante disso, este juízo HOMOLOGA os cálculos apresentados pela 

contadoria do juízo às fls. 205/206.

2 - Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

devidas baixas, nos termos da sentença de fls. 128/129.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 1º de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6345 Nr: 8756-90.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMILTON VOLGARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 (...)A observância do princípio da causalidade, em detrimento da 

sucumbência, somente se justifica em circunstâncias peculiares, nas 

quais não se mostra possível falar em vencedor e vencido, ou outras 

situações excepcionais (AgInt no REsp 1198524/PR, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).Na hipótese, a 

Apelante devedora em função de sua inadimplência, deu causa à 

propositura da Execução. Ainda que o crédito da verba honorária não se 

sujeite ao plano de recuperação, podendo prosseguir sua execução, o 

juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou 

expropriação patrimonial. (Ap 144435/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018). 1 - Forte em tais razões, este 

Juízo DÁ PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos à fl. 942/954 

para o fim de sanar a contradição e a omissão visualizadas na decisão 

embargada, de forma que a decisão passará a constar da seguinte 

forma:“1 – OFICIE-SE ao Juízo falimentar da Comarca de Manaus-AM 

solicitando informações quanto ao andamento da recuperação judicial da 

empresa executada visando a continuidade deste feito executivo, 

observando-se o endereço consignado à fl. 920 e seguintes dos autos.2 – 

Após a resposta daquele juízo, remetam-se os autos CONCLUSOS.”2 – 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 1º de outubro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192657 Nr: 9952-80.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA MEDEIROS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDENIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não havendo preliminares, mister delimitar as questões de fato sobre as 

quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, as 

questões controvertidas nos autos com base na petição inicial e na 

contestação. Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes 

pontos:A)A posse mansa, ininterrupta e pacífica do imóvel usucapindo; 

B)O decurso de tempo;C)A utilização do imóvel como moradia habitual ou 

realização de obras ou serviços de caráter produtivo.ADMITE-SE a prova 

testemunhal para eventualmente comprovar a questão de fato descrita 

nos pontos controvertidos apontados acima, ou seja, a ocorrência de 

usucapião.Diante da natureza da demanda, este Juízo tem como 

imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação do 

seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de novembro de 2018 às 13h30min (MT).1 - Com 

fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIMEM-SE as partes para que 

apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão, com base nos pontos controvertidos, observando-se a regra 

do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC. 2 - Nos termos do art. 455 
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do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou 

intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos 

autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência 

agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação 

(art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se 

a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 3 - Saliente-se que a 

providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. 4 - CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 02 de 

outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160393 Nr: 8202-14.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BONSUCESSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIBURCIO DIDIMO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM BATISTA NÉSIO - 

OAB:70.580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153715 Nr: 1038-95.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEECDMPC, HMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZADV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERRER ANTUNES 

MACIEL - OAB:12394/MT, CLAUDIA MIKI TANITA - OAB:15.018, 

NESTOR DA SILVA LARA JÚNIOR - OAB:23137/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .2 – Como a parte executada, devidamente intimada não procedeu ao 

pagamento do débito, nos termos do artigo 323,§1º do CPC, o débito 

deverá ser acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 

10%.3 – Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para apresentar o 

cálculo atualizado da dívida, no prazo de 10 (dez) dias com o acréscimo 

dos encargos acima mencionados.4 – Após a juntada do cálculo 

atualizado, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

nos termos da decisão retro, devendo ser observado o novo endereço 

indicado pela exequente.5 – INDEFERE-SE o pedido de inclusão por meio 

do RENAJUD no veículo descrito à fl. 72, uma vez que já foi realizado por 

este juízo. Dessa forma, CUMPRA-SE integralmente o item 2 da decisão de 

fl. 69, devendo intimar a parte executada para precisar a localização do 

bem no novo endereço indicado pelo exequente à fl. 80.6 – INDEFERE-SE o 

pedido de busca de ativos via BACENJUD, uma vez que a parte exequente 

não demonstrou ter realizado as diligências em nome da executada. 

Saliente-se que é dever da parte interessada promover o necessário para 

diligenciar em busca de bens em nome da parte executada, intervindo o 

juízo somente quando demonstradas tentativas infrutíferas.7 – 

INDEFERE-SE o pedido de intimação do departamento da prefeitura 

municipal de Cáceres na forma requerida pelo exequente, uma vez que, 

apesar de afirmar que a executada é servidora pública exercendo função 

de confiança, não comprovou suas alegações. Poderia ter mencionado o 

cargo ou a função, o departamento, o valor da remuneração da 

executada, etc. Este juízo entende que tais providências são de 

responsabilidade da parte interessada.8 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137542 Nr: 6867-28.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME, 

FRANCISCO BALDUÍNO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003456-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA AVELINA ALVES (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (ADVOGADO(A))

AUTO ESCOLA DUNGA LTDA - ME (RÉU)

SIMONE DALBEM DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – Considerando que a parte autora reiterou o pleito 

de produção de prova pericial em sede de audiência de instrução e 

julgamento, DEFERE a realização de prova pericial direta e, em 

observância ao que determina o § 1º do art. 156 do CPC, NOMEIA como 

perito o médico Dr. Sérgio Ricardo Evangelista (CRM-MT 3666) cirurgião 

plástico, podendo ser encontrada na Avenida Brasil, nº 2337, Hospital 

Când ido  Por t i na r i ,  V i l a  Romana ,  So r r i so /MT ,  e -ma i l : 

adm@hospitalcandidoportinari.com.br, telefone: (66) 3544-9444, que 

servirá escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso 

(art. 422 do Código de Processo Civil). 2 – Uma vez que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos do item 3.2 da Tabela de 

Honorários Periciais anexa à Resolução n. 232 do CNJ, este Juízo FIXA os 

honorários periciais em R$ 1.110,00, sendo certo que será expedida 

certidão de crédito contra o Estado para o perito. No ponto, o valor 

constante do item 3.2 fora majorado em 03 vezes, conforme autoriza o § 

4º do art. 2º da aludida resolução, uma vez que a prova médica pericial, 

diante da sua meticulosidade, pode ser considerada de alta complexidade, 

bem como recairá sobre a análise não só da parte autora, como dos 

exames médicos que possuir, o que, por certo, justifica seja ultrapassada 

a quantia prevista originariamente. 3 – Dessa feita, INTIME-SE o perito 

nomeado para informar, no prazo de 05 dias, se aceita o múnus pela 

quantia fixada acima, sendo certo que, em caso de aceite, deverá informar 

a data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser 

intimadas as partes. 4 – INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data 

assinalada para realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do 

Código de Processo Civil[1], devendo o laudo pericial ser apresentado nos 

autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado 

deste prazo (art. 465 do CPC[2]). 5 – Com a juntada do laudo, INTIMEM-SE 

as partes para, querendo, manifestarem sobre o laudo do perito no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, 

conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil[3]. Vale 

ressaltar que, para desincumbir-se dessa tarefa, o Perito poderá lançar 

mão de qualquer documento que seja suficiente para esclarecer o fato ou 

até mesmo solicitar documentos complementares. 6 – Após, CONCLUSOS. 

7 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 05 de outubro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1]Art. 474. As partes terão 

ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito 

para ter início a produção da prova. [2]Art. 465. O juiz nomeará perito 
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especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a 

entrega do laudo. [3] Art. 477 - § 1o As partes serão intimadas para, 

querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005741-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE DE SOUZA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 - 

Comprovado o recolhimento das custas na forma determinada acima, 

passa-se desde já a analisar o processo. Trata-se de busca e apreensão 

ajuizada visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria expedida pela 

Diretoria de Foro. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de outubro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001015-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUZI PINTO DE MIRANDA (AUTOR(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM LUIZ RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001015-30.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA SUZI PINTO DE MIRANDA RÉU: JOAQUIM LUIZ RODRIGUES DA 

SILVA I – Relatório Trata-se a demanda de ação de reintegração de posse 

por força velha, c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por ESPÓLIO DE 

JOÃO NEPOMUCENO PINTO DE MIRANDA e ESPÓLIO DE ANA PINTO DE 

MIRANDA, representados pela inventariante MARIA SUZI PINTO DE 

MIRANDA, em face de JOAQUIM LUIZ RODRIGUES DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que são legítimos 

proprietários do imóvel denominado “Lagoa do Rodeio”, desde o ano de 

1962. Afirma que há cerca de dois anos o direito de propriedade fora 

violado, em razão do esbulho praticado pelo réu, que, após o falecimento 

da proprietária Ana Pinto de Miranda, se envolveu em um relacionamento 

amoroso com Rosângela Pinto de Miranda, filha da inventariante Maria Suzi 

Pinto de Miranda, neta dos proprietários, que já residia no imóvel, com a 

permissão de alguns herdeiros. Com o passar do tempo, o réu se mudou 

definitivamente para o imóvel, sem a permissão dos herdeiros, 

destituindo-os da posse. Alegam, ainda, que, além de residir no imóvel, o 

réu utiliza o local para realizar festas e torneios, sem o consentimento de 

qualquer herdeiro e da inventariante. Requerem, em tutela provisória de 

urgência, a reintegração de posse do imóvel esbulhado. No mérito, pugna 

pela confirmação da tutela provisória, com a ordem definitiva de 

reintegração de posse. Com a inicial, juntou documentos. O despacho de 

id. 1609608 determinou a emenda da inicial, o que fora realizado no id. 

1619503. A decisão de id. 1639662 indeferiu a tutela de urgência 

requerida. Realizada audiência, não houve acordo entre as partes (id. 

3239617). A contestação fora apresentada no id. 3688511, afirmando o 

réu que reside na chácara com sua esposa e seus três filhos há mais de 

quinze anos. Que, no ano de 2014, juntamente com a sua esposa, adquiriu 

dos herdeiros Luiz Pinto de Miranda, Célia Regina Pinto de Miranda e 

Regina Célia Pinto de Miranda a quota parte (3/12 avos) dos direitos 

hereditários do imóvel deixado pelos “de cujus”. Ainda, defende que os 

herdeiros que alienaram a sua cota parte ao réu confirmam que não 

autorizaram o ingresso da demanda judicial pela inventariante, e que detém 

a propriedade de 25% da área, não configurando, portanto, má-fé ou 

esbulho praticado. A parte autora, por meio da petição de id. 4607321, 

requer a concessão de tutela de urgência, com a finalidade de obstar a 

realização da denominada “Festa dos Reis”, promovida pelo réu na área 

objeto do litígio, o que fora indeferido por meio da decisão de id. 4662488. 

A réplica à contestação é vista no id. 4890664, pugnando pela inclusão de 

Rozângela Pinto de Miranda no polo passivo, o que fora deferido na 

decisão de id. 4993720. Citada, a demandada Rozângela apresentou 

resposta no id. 6094945, afirmando que reside na chácara com seu 

esposo, Joaquim, sendo ela neta dos falecidos, Sr. João Neponuceno e 

Sra. Ana Pinto Miranda, e seus três filhos, cujos quais nasceram no âmbito 

do imóvel e já possuem sua criação formada, há mais de 15 (quinze) anos 

sob a posse mansa e pacífica. Reitera a alegação de que adquiriram dos 

herdeiros Luiz Pinto de Miranda, Célia Regina Pinto de Miranda e Regina 

Célia de Miranda a quota parte de direitos hereditários sobre o imóvel 

(3/12) e que residem no imóvel em absoluta boa-fé. No id. 6096177 

acostou cópia da decisão proferida em sede de agravo de instrumento 

interposto pela parte autora, que indeferiu a liminar requerida pelos 

agravantes. A impugnação à contestação da demandada Rozângela fora 

apresentada no id. 8126332, ocasião em que a parte autora alegou a 

intempestividade da resposta apresentada. No ato judicial de id. 9346290 

determinou-se a intimação das partes para especificarem as provas a 

serem produzidas. As partes pugnaram pela produção de prova oral, com 

a oitiva de testemunha e depoimento pessoal das partes (id. 10063115, id. 

10237896 e id. 10238064). O feito fora saneado no id. 12259673, 

fixando-se os pontos controvertidos e designando audiência de instrução 

e julgamento. O rol de testemunhas fora apresentado nas petições de id. 

12626214 e 12725771. Realizada audiência (id. 13099030), o digno 

advogado da parte autora reiterou a alegação de intempestividade da 

contestação apresentada pela ré Rozângela, o que fora acolhido pelo 

Juízo. Ouvidas as partes e testemunhas, foram apresentados os 

memoriais em audiência, permanecendo os autos conclusos para prolação 

de sentença. Após, a parte autora promoveu a juntada da petição de id. 

13350968, alegando a existência de fato novo, de que a ré Rozângela 

Pinto de Miranda teria sido beneficiada com o programa habitacional “Minha 

Casa, Minha Vida”, do Governo Federal, sendo que a ré teria prestado 

declaração de que não seria proprietária, cessionária, usufrutuária, 

arrendatária ou promitente compradora de imóvel residencial urbano (id. 

13350968). A parte demandada pugnou pelo desentranhamento da petição 

e documentos novos juntados pela parte autora (id. 13376779). No id. 

15057252, consta cópia do acórdão que negou provimento ao recurso de 

agravo de instrumento interposto pela parte autora. II – Fundamentação 

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 
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existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Considerando que os elementos necessários à 

formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, 

verifica-se que a demanda encontra-se apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC. Inicialmente, no 

que toca aos fatos novos apresentados pela parte autora, por meio da 

petição de id. 13350968, a verdade é que eles não trarão relevância para 

o epílogo da demanda, uma vez que, para a análise do feito de 

reintegração/manutenção da posse, importa falar no instituto da posse, ao 

passo em que o fato de se tratar de beneficiária de programa social 

avança sobre o instituto da propriedade, sem se imiscuir no acerto ou não 

da medida. Bem por isso, uma vez que a questão acerca da propriedade, 

como se verá mais adiante, não se mostra relevante na presente hipótese, 

não se verifica qualquer modificação do cenário por conta dos fatos 

novos narrados. Pois bem. Sem delongas, os requisitos que deverão estar 

comprovados, cumulativamente, para a reintegração de posse estão 

previstos no art. 561 do CPC: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” 

Depois, o Código Civil considera como possuidor “todo aquele que tem de 

fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 

propriedade” (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e 

dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, 

clandestina ou precária” (art. 1.200, CC). Pelo que se colhe da instrução 

processual e do depoimento das partes e testemunhas, os falecidos 

proprietários residiam no imóvel, juntamente com os réus, de forma 

consensual, o que, por si só, afasta a alegação de que houve esbulho 

praticado pelos réus. Tanto era consensual a posse dos réus que três 

herdeiros alienaram a sua cota parte do imóvel aos demandados e 

consentiam com a sua posse. Depois, com o falecimento dos proprietários 

João Nepomuceno Pinto de Miranda e Ana Pinto de Miranda, a posse 

permaneceu com os réus, por pelo menos dois anos, tempo decorrido até 

o ajuizamento da demanda, como alegado pelos próprios autores. Ou seja, 

nesse interregno, independentemente dos direitos sucessórios advindos 

do falecimento dos proprietários, não houve posse praticada por qualquer 

dos herdeiros do espólio, que é exercida pelos réus há anos, o que não 

fora contrariado pela parte autora. Sobre a efetividade da posse do 

imóvel, a parte autora não logrou comprovar que a detinha e que houve 

esbulho ou turbação pelos demandados. A discussão travada pela parte 

autora é acerca do direito de propriedade advindo da sucessão, ou seja, 

discute-se a propriedade do imóvel, haja vista que não há posse dos 

herdeiros. Todavia, se trata de ação com natureza possessória, onde a 

discussão deve cingir-se a quem efetivamente é o possuidor do bem, 

pouco importando a sua propriedade, pois, como é cediço, a propriedade 

não importa necessariamente na verificação da posse, sendo institutos 

distintos, a exemplo do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO 

FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO 

DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. 

Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é 

inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se 

confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação 

possessória. Precedentes. 2. Na pendência do processo possessório é 

vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de 

domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC). 3. 

Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no REsp. 1389622/SE. Rel. 

Min. Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em 18.02.2014). (negrito 

nosso) Ainda: “APELAÇÃO - INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - ALEGAÇÃO 

DE NECESSIDADE DE PERÍCIA - SUFICIÊNCIA DAS PROVAS - PRELIMINAR 

REJEITADA - DEMAIS ARGUMENTOS - RELAÇÃO COM O MÉRITO - 

ANÁLISE CONJUNTA - POSSE NÃO DEMONSTRADA - DISCUSSÃO 

QUANTO A DOMÍNIO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA, COM 

ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há 

cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem a produção 

de prova pericial quando ela for desnecessária porque suficientes os 

documentos juntados aos autos. Os fundamentos da preliminar de 

cerceamento de defesa que estão intrinsecamente relacionados ao mérito 

da demanda com ele serão analisados. Na ação de interdito proibitório o 

autor deve comprovar o exercício da posse, a ameaça de turbação, o 

esbulho iminente ou o justo receio (art. 927 do CPC). É da natureza das 

ações possessórias a tutela da posse, daí por que não comportam 

discussão quanto a domínio”. (TJMT - Ap 428/2015, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) Bem por isso, se a parte autora 

pretende discutir a nulidade da compra e venda realizada sobre parte do 

imóvel, bem como eventual partilha, deverá se valer de demanda própria, 

afinal, no bojo da vertente demanda, como já acenado, não comporta tal 

discussão. Com essas ponderações, conclui-se que a parte autora não 

provou a alegada posse da área, o que, em contrapartida, restou 

cabalmente demonstrado pela parte demandada. III – Dispositivo Ante o 

exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão deduzida na inicial e 

JULGA IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial. CONDENA-SE a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de 

Processo Civil, contudo, condenação essa suspensa por força do § 3º do 

art. 98 do CPC, eis que beneficiária da justiça gratuita. Por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado desta 

sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 04 de outubro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000329-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON WESLEY ALVES BEZERRA (REQUERENTE)

ELIZETE MORALES BEZERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

LEANDRO CESAR DE JORGE (ADVOGADO(A))

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000329-38.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANDERSON WESLEY ALVES BEZERRA REQUERIDO: 

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. I – Relatório 

Trata-se de ação de anulação contratual cumulada com pedido 

indenização por danos morais ajuizada por ANDERSON WESLEY ALVES 

BEZERRA em face de CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS e CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., 

todos qualificados nos autos, sob o argumento de que adquiriu consórcio 

imobiliário para construção, mas que foi induzido a erro pelos consultores 

que prometeram agilizar a aquisição do crédito. Afirma que, mesmo depois 

de efetuado o pagamento das primeiras parcelas, não houve a liberação 

da carta crédito, como prometido pelos consultores da primeira ré. Segue 

narrando que, posteriormente, fora apresentada proposta diversa da que 

ele havia recebido de forma verbal, que o contrato assinado não consta 

os exatos termos contratados. Sustenta que, uma vez que se sentiu 

enganado e que os termos contratados se deram de forma diversa dos 

que foram oferecidos, pugna pela anulação da avença, bem como a 

condenação da parte ré na restituição dos valores pagos pelo autor, além 

de indenização por danos morais. Pede, ainda, pela inversão do ônus da 

prova. Com a inicial, juntou documentos. Em despacho inicial de id. 

1068681, este juízo determinou a emenda à inicial a fim de indicar o 

endereço eletrônico, indicar a opção ou não pela realização de audiência 

de conciliação e comprovar a alegada hipossuficiência econômica. A 

emenda é vista no id. 1469859, com a juntada de documentos. A decisão 

de id. 1491856 indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o 

recolhimento das custas processuais, o que fora realizado no id. 1518778. 

A inicial foi recebida no id. 1654757. A demandada Canopus 

Administradora de Consórcios S/A apresentou contestação no id. 

3283275, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a 

impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, afirma que a parte autora não 

comprovou que fora vítima de engano por parte dos consultores, que a 

parte autora teve ciência das condições contratadas, inclusive, assinando 

declaração de conhecimento dos termos contratados. Ainda, sustenta a 
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validade do contrato firmado entre as partes e que eventual desistência do 

consorciado acarreta do desconto da multa penal compensatória. Por fim, 

aduz a inexistência de danos morais indenizáveis e a necessidade de 

condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé. A audiência 

de conciliação fora realizada no id. 3287719, não havendo acordo entre 

as partes. Realizada audiência, não houve acordo entre as partes (id. 

3287719). A Caixa Consórcios apresentou contestação no id. 4167704, 

sustentando, grosso modo, que o autor tinha ciência dos termos 

contratuais, inclusive, das formas de contemplação do consórcio, que a 

cobrança do seguro se deu por expressa previsão contratual, que não há 

possibilidade de restituição imediata das parcelas em caso de desistência 

e que serão realizados os abatimentos necessários em caso de 

restituição. Por fim, defende a inexistência de dano moral. A réplica à 

contestação da ré Canopus foi juntada no id. 4780956. A certidão de id. 

4915041 atestou a ausência de resposta da ré Caixa Consórcios. O feito 

fora saneado na decisão de id. 11325424, ocasião em que foram 

rejeitadas as preliminares arguidas, decretada a revelia da ré Caixa 

Consórcios e determinada a intimação das partes para especificarem as 

provas a serem produzidas. A ré Caixa Consórcios S/A opôs embargos 

de declaração no id. 11520074. A decisão de id. 11551787 não conheceu 

dos embargos de declaração, contudo chamou o feito à ordem a fim de 

afastar a revelia decretada em face da aludida ré. A demandada Canopus 

apresentou petição de id. 11579134, impugnando os documentos 

apresentados pela parte autora. A parte autora arrolou testemunha para 

ser ouvida em audiência de instrução e julgamento (id. 11609684). A 

decisão de id. 12679753 deferiu prazo para que a parte autora 

apresentasse impugnação à contestação. Ainda, designou-se audiência 

de instrução e julgamento. A ré Canopus afirmou a desnecessidade de 

produção de prova testemunhal (id. 12856391). A réplica à contestação 

da Caixa Seguros é vista no id. 13231847. Realizada audiência de 

instrução e julgamento no id. 13999724, foram colhidos os depoimentos da 

parte autora e de uma testemunha. Os autos permaneceram conclusos 

para prolação de sentença. II – Fundamentação Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste Juízo 

estão coligidos aos autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Não havendo preliminares e questões prejudiciais a serem decididas 

no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. Pois bem. A parte autora é consumidora, conforme 

disposto no art. 2º do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte 

demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que 

não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal 

“múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas. Sem 

delongas, em que pese as alegações da parte autora, de que os termos 

efetivamente contratados seriam distintos daqueles que foram oferecidos 

pelos consultores da parte demandada, deixou de produzir provas nesse 

sentido. Isso porque a parte autora tomou conhecimento previamente à 

assinatura do contrato a todos os seus termos. Inclusive, no documento 

de áudio juntado no id. 4781615 (documento de comprovação 6), o 

consultou informou acerca das possibilidade de contemplação da cota de 

consórcio. Inclusive, indagado o consultor acerca do que teria sido 

negociado anteriormente, o consultor, mais uma vez, afirmou que não são 

comercializadas cotas contempladas, mas que se comprometem em 

“agilizar” a contemplação, dentro das condições do contrato. E o contrato 

juntado no id. 4167713 traz, na cláusula 8, as hipóteses de contemplação. 

Ora, o Código Civil, em seu art. 113 estabelece que os negócios jurídicos 

devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos de sua celebração. 

Ainda, quando trata sobre o erro, o legislador expressamente previu, no 

art. 138, a anulação do negócio jurídico quando as declarações de 

vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por 

pessoa de diligência normal, estabelecendo, então, o homem médio como 

parâmetro para analisar os negócios jurídicos. No caso dos autos, nítido 

que o contrato firmado entre as partes fazia expressa referência aos 

termos que foram assinados pelo autor. Tanto que, reiteradamente, eram 

realizados referências aos termos contratuais escritos e encaminhados 

ao autor. Os áudios juntados pela parte autora revelam que foram lidos 

pelo consultor todos os termos contratuais, cláusula por cláusula à parte 

autora, sanando ali as dúvidas do consumidor. Do que se extrai das 

longas conversas juntadas aos autos é que o contrato previa obrigações 

recíprocas, seja de providenciar a documentação necessária pela parte 

autora, seja de liberação de valores pela parte ré. Nesse viés, não restou 

demonstrado que a parte autora promoveu o cumprimento de todas as 

obrigações que lhe incumbia, ou seja, a de providenciar, dentre outros, 

alvará para a construção da obra, ART, projeto de construção, dentre 

outros, para que, então, se exigisse a liberação do valor inicial. Ademais, 

conforme dicção do art. 476 do Código Civil, “nos contratos bilaterais, 

nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir 

o implemento da do outro”. Em outras palavras, a reciprocidade de 

obrigações é da essência das transações bilaterais, de modo que, 

havendo condições de adimplir a sua obrigação do contrato, e não o 

fazendo, falece interesse da parte autora em postular pelo cumprimento 

da do outro contratante. Ficou demonstrado que a obrigação do autor não 

se resumia a efetuar o pagamento das parcelas, mas apresentar 

documentos, efetuar lances e executar os projetos. Daí exala que, 

possuindo plenas condições para tanto, a parte autora somente poderia 

exigir da parte demandada a satisfação da obrigação a ela imputada ou 

mesmo falar em inadimplemento após cumprir com a sua parte da avença, 

como se vê nas lições de Maria Helena Diniz: “Contrato Bilateral. No 

contrato bilateral casa um dos contratantes é simultânea e reciprocamente 

credor e devedor do outro, pois produz direitos e obrigações para ambos. 

“Exceptio non adimpleti contractus”. A exceptio non adimpleti contractus é 

a cláusula resolutiva tácita que se prende ao contrato bilateral. Isto é 

assim porque o contrato bilateral requer que as duas prestações sejam 

cumpridas simultaneamente, de forma que nenhum dos contratantes 

poderá, antes de cumprir sua obrigação, exigir o implemento da do outro 

(RT, 184:664, 188:188, 191:213, 178:735, 640:103, 670:71, 669:136, 

674:163; RSTJ, 96:328, 110:298, JB, 25:119, 167:153; EJSTJ, 17:61, 7:90). 

(Diniz, Maria Helena. Código Civil Anotado, Saraiva, art. 476, págs. 

334/335)” A propósito: “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PROCEDÊNCIA EM PARTE - INSTRUMENTO 

PARTICULAR DE COMPROMISSO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - 

EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - ARTIGO 476 DO CÓDIGO 

CIVIL - PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA DÍVIDA - 

ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA DA ÁREA - OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA 

PROPORCIONALMENTE POR CADA PARTE (EXEQUENTE E EXECUTADO) - 

CONDENAÇÃO OBRIGANDO CADA PARTE CUIMPRIR O PACTUADO NO 

CONTRATO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

VENCIMENTO DE CADA PARCELA - RECURSO DO EXECUTADO 

DESPROVIDO - RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO EM PARTE. Nos 

contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua 

obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Inteligência do art.476 do 

Código Civil. No caso, se a obrigação bilateral pactuada para escrituração 

definitiva da área não foi devidamente cumprida em igual proporcionalidade 

por ambos os contratantes, correta a condenação do executado ao 

pagamento do débito remanescente (50%), condicionando o levantamento 

da importância depositada até a juntada, pelo exequente, dos documentos 

necessários para a escrituração definitiva, na forma expressamente 

pactuada, sob pena de ofensa princípio da pacta sunt servanda. A 

correção monetária deve ter sua incidência a partir do vencimento de cada 

parcela, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contrária.” 

(TJMT - Ap 37389/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, 

Publicado no DJE 01/09/2016) (negritei) Depois, no que toca à antecipação 

da contemplação, ponto de maior destaque na exordial, não parece em 

atenção à boa-fé que a parte autora, pessoa que demonstra saber jurídico 

e econômico elevados, tenha tentado se beneficiar de cláusula 

supostamente contratada verbalmente, quando da aquisição, que vá de 

encontro aos termos contratuais que lhe foram encaminhados. Aliás, no 

áudio juntado no documento de id. 4780962, o autor confirma que se dirigiu 

à Caixa Econômica Federal e que o gerente o alertou de que desconhece 

a existência de plano de consórcio de contemplação imediata, sem que 

houvesse um lance inferior a 60% do valor da carta de crédito. O 

consultor que, então, realizou o atendimento na aludida ligação, confirmou 

que seria “agilizada” a contemplação com a liberação da quantia de R$ 

100.000,00 da carta de crédito para o oferecimento do lance, contudo, não 

disse que seria de forma diversa ao que se encontra no contrato, 

tampouco que a contemplação se daria no primeiro lance. Adiante, ainda 

explicando acerca dos procedimentos, o consultou Davi relatou que, 

fazendo todos os trâmites de assinatura e devolução do contrato, seria 
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disponibilizado R$ 100.000,00 para o oferecimento do lance na data 

designada para a assembleia e, havendo a cobertura total, o restante do 

crédito seria liberado, como se dá em qualquer contratação de consórcio. 

Ou seja, é de se presumir que o lance deve ser o necessário à cobertura 

total das ofertas dos demais consorciados do grupo, para que haja a 

contemplação, como previsto no contrato. Tanto assim o é que a 

testemunha Paulo Ribeiro de Barros afirmou que buscou conhecimento 

acerca desse consórcio, contudo, deixou de seguir adiante com as 

negociações, por verificar que não se tratava de contemplação imediata, 

como fez crer a parte autora. Em resumo, o que se extrai é que fora 

oferecido à parte autora uma forma de “agilizar” a contemplação, já que o 

demandante não possuía capital suficiente para a oferta do lance, 

disponibilizando-o parte da carta de crédito para ser ofertado como lance. 

Todavia, como já se acenou, fora ressalvado ao autor que ele deveria ser 

necessário à cobertura total, como previsto no contrato. Assim, uma vez 

que a interpretação dos termos contratuais não fugiu daquela que se 

esperava para o homem médio, não se depara com a existência de erro 

substancial da parte autora, notadamente porque se verifica que estava 

amplamente assistida pelos consultores, gerentes e supervisores das 

demandadas, além de assinar e ter plena ciência dos termos contratuais. III 

– Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados pela parte autora. CONDENA-SE a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor da causa 

(art. 85, §2º do CPC). No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002663-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE DIOVAN PINTO MACIEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO DA CUNHA MACIEL OAB - 483.349.871-53 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Penhora e avaliação a ser oportunamente expedido. Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres, 5 de 

outubro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000701-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)

GILBERTO JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

NAOR DE MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

MUNICIPIO DE CÁCERES (RÉU)

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

DECORRENDO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO ADMINISTRADOR.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000785-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ALMEIDA MENDES (AUTOR(A))

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

M. E. M. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

DECORRENDO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000269-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA (ADVOGADO(A))

LUTERVANIA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

DECORRENDO PRAZO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001764-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO CARNEIRO (EXECUTADO)

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

 

AGUARDANDO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005705-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE NICKOLAS BARROSO VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005705-34.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MOTOS MATO GROSSO LTDA RÉU: ALEXANDRE NICKOLAS BARROSO 

VIEIRA Vistos etc. Antes de receber a inicial, deverá a parte autora 

esclarecer o seguinte: Observa-se que a ação tem como causa a 

celebração de contrato de compra e venda entre as partes. Pelo que se lê 

na inicial o requerido para adquirir do autor uma motocicleta HONDA XRE 

300 efetuou o pagamento de R$5.600,00 e a entrega de outra motocicleta 

pelo valor de R$5.800,00. Ocorre que pela narrativa da parte autora, em 

razão do conhecimento de fato sobre o qual aduz que desconhecia no ato 

da celebração do negócio, não tem mais interesse em consolidar a compra 

e venda, e por meio desta ação, requer a consignação de pagamento do 

valor pago pelo réu no ato do negócio. No entanto, não está claro se já 

houve a restituição das motocicletas, seja pelo autor ou pelo réu. Deve-se 

salientar que acaso não resolvidas as demais obrigações do contrato, a 

mera consignação do valor pago pelo réu não resultará na plena rescisão 

do contrato. Portanto, deverá a parte autora no prazo de 15 dias 

esclarecer/justificar a adequação da via eleita à finalidade da parte. 
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Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 05 de Outubro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001261-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA CLARA DIAS NANI (ADVOGADO(A))

WANDERLEY GUILHERME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001261-55.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

WANDERLEY GUILHERME RÉU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Com razão o autor/apelante (id. 

15589157). Ainda que a parte requerida tenha apresentado peça diversa, 

foi-lhe facultada a apresentação das contrarrazões, portanto, remetam-se 

os autos ao Tribunal de Justiça para a apreciação da apelação. 

Cumpra-se. Cáceres/MT., 05 de outubro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004716-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO FIRMIANO (DEPRECANTE)

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DA COSTA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004716-62.2017.8.11.0006. 

DEPRECANTE: BENEDITO ANTONIO FIRMIANO DEPRECADO: FRANCISCO 

ALVES DA COSTA Vistos etc. Comunique-se à origem o inteiro teor da 

missiva. Após, dê-se as baixas e arquive-se. Cáceres/MT., 05 de Outubro 

de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002690-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO (AUTOR(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA (ADVOGADO(A))

FREDERICO MACHADO ALVES (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1002690-57.2018.8.11.0006 

Valor da causa: $6,994.11 ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS, 

BANCÁRIOS, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: BRUNO JOSE 

DUARTE BRANDAO Endereço: Rua dos Gerânios, 61, Jardim Padre Paulo, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação apresentada é tempestiva 

(ID Num. 15772346). Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que 

a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a impugnação 

da contestação no prazo legal. Cáceres/MT, 05 de outubro de 2018. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002839-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL CHAVES (AUTOR(A))

JAQUELINE ANTONIA LUCION (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GABRIEL MAIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO NOMEAÇÃO CURADOR ESPECIAL - NPJ Impulsiono 

os autos para intimar/cientificar o Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ, 

acerca da sua nomeação para atuar como curador especial na defesa da 

parte requerida, apresentando por corolário, no prazo legal, necessária 

manifestação defensiva, conforme teor do despacho retro exarado (ID 

Num. 13804528). Cáceres/MT, 05 de outubro de 2018. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 88847 Nr: 4287-93.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁVIO ROBERTO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALEXANDRINO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, manifestar acerca da certidão do oficial de justiça a 

seguir transcrito...Certifico que em cumprimento ao Mandado de Penhora, 

Avaliação e Intimação, extraído dos autos – Código nº 88847, expedido 

pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara, me dirigi por toda extensão da 

Rua Marechal Floriano Peixoto – Bairro Jardim Cidade Nova e não localizei 

o nº 3.790 bem como a “Auto Elétrica Pantaneiro” nesta rua, pois esta 

situa-se na Av. São Luiz (ao lado da Oficina AKI) e, apenas faz fundo com 

a Rua Marechal Floriano Peixoto . Certifico ainda que, uma vez localizada, 

diligenciei no endereço correto e não foi possível proceder a penhora e 

avaliação de bens que guarnecem a residência da parte requerida, uma 

vez que, no referido endereço estabelece a Auto Elétrica Pantaneiro e não 

uma residência e, indagando o proprietário da referida auto elétrica, Sr. 

Edivaldo Ferreira de Barros, este informou que o requerido João 

Alexandrino da Silva Filho é seu compadre e desde o ano de 2015 se 

encontra preso no Presídio da cidade de Campo Grande – MS. O referido é 

verdade e dou fé.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004062-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLLA OURIQUES (ADVOGADO(A))

RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (EXECUTADO)

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004062-75.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ALIPIO 

ALVES GOMES Vistos etc. Na última manifestação, o credor requer a 

constrição de valores via diligência no sistema BACENJUD, bem como 

requer a realização de pesquisa de veículos via RENAJUD e a realização 

de diligência de tentativa de penhora de bens no endereço indicado na 

certidão do Oficial de Justiça, qual seja, Rua 08, nº 915, Centro, Santa Fé 

do Sul-SP. No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que 

visa satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos 

financeiros do devedor até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 

854 do Código de Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de modo a 

tornar indisponíveis recursos financeiros do executado, deverá o mesmo 
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ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° do NCPC), caso em que poderá 

no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os 

valores permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), depreque a penhora de 

bens no seguinte endereço: Rua 08, nº 915, Centro, Santa Fé do Sul-SP. 

Em seguida, havendo o resultado da diligência, colha-se a manifestação 

do credor no prazo de 15 (quinze) dias. Cáceres/MT., 01 de outubro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002526-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

ODENIL MARQUES GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDINA FRANCISCA VIEIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002526-92.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ODENIL MARQUES GARCIA RÉU: BERNARDINA FRANCISCA VIEIRA DA 

SILVA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C 

MEDIDA LIMINAR ajuizada por ODENIL MARQUES GARCIA em face de 

BERNARDINA FRANCISCA VIEIRA DA SILVA. Transcrevo a sinopse fática 

da inicial: “O requerente, desde 02/03/1989, é legítimo possuidor de um lote 

de terreno urbano denominado de Loteamento Jardim Novo Horizonte, Lote 

15, Quadra A, com área de 48.000,00 m², situado na Rua das Camélias, 

Bairro Jardim Padre Paulo, no município de Cáceres-MT. Desde que 

adquiriu o mencionado terreno, o requerente exerceu por décadas a sua 

posse mansa e pacífica sem qualquer interferência de terceiros. Ocorre 

que, em fevereiro de 2016, o requerente – em suas limpezas rotineiras do 

terreno - foi surpreendido com a presença da requerida no local, que se 

encontrava cercado e com algumas plantações. Na oportunidade, o 

requerente registrou o Boletim de Ocorrência nº 2016.61101, na Delegacia 

de Polícia Civil de Cáceres, narrando a prática de esbulho, por parte da 

requerida, em sua propriedade. Dias após o registro da ocorrência, ou 

seja, ainda no início de 2016, a requerida se retirou da propriedade do 

requerente. Após a retirada da requerida, o requerente voltou a exercer a 

sua posse sem qualquer interferência externa. Todavia, o sossego do 

requerente durou até o mês de fevereiro do ano de 2018, uma vez que na 

tentativa de realizar a limpeza de seu terreno, novamente foi surpreendido 

com a presença da requerida em sua propriedade, que estava com 

plantação de banana e de mandioca realizadas pela requerida, como se 

dela fosse o lote. Ao ser questionada pelo requerente, a requerida, em tom 

extremamente ameaçador, gritava que o terreno é de sua propriedade, 

exigindo que o requerente se retirasse do local. O requerente, que já 

possui mais de 72 anos e não possui o melhor estado de saúde, não teve 

qualquer alternativa senão se retirar do local, tendo em vista sua 

incapacidade física de exercer a autotutela, bem como o iminente risco de 

sofrer agressões físicas (as verbais já estavam sendo praticadas). 

Totalmente perplexo com a situação, e sem saber ao certo que 

providência tomar para retomar a posse de sua propriedade, o requerente 

resolveu registrar novo Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil 

de Cáceres, para noticiar a nova invasão. Com isso, em 02 de abril de 

2018, o requerente registrou o Boletim de Ocorrência nº 2018.105646, 

narrando a nova invasão (boletim de ocorrência anexo). Porém, dessa 

vez, a lavratura de Boletim de Ocorrência não foi suficiente para que a 

requerida se sentisse pressionada a se retirar da propriedade do 

requerente. Pelo contrário, a requerida persistiu na propriedade, 

realizando plantações de banana e de mandioca sem o consentimento do 

requerente, e todas as vezes em que a sua saída foi recomendada, agiu 

com tremendo desprezo aos pedidos deste, sempre se portando de 

maneira agressiva e ameaçadora (imagens da plantação anexas). 

Percebendo que a lavratura de Boletim de Ocorrência, em 02 de abril de 

2018, não teve nenhum efeito prático, o requerente se dirigiu ao Fórum da 

Comarca de Cáceres e agendou uma audiência de mediação no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania na Comarca de Cáceres/MT, 

na esperança de ter a sua posse reintegrada (solicitação de 

comparecimento anexa). A audiência de mediação foi designada e 

realizada no dia 06 de abril de 2018, com a presença de ambas as partes 

e do mediador, Senhor Dione Maikon Quintão da Silva. Contudo, na 

audiência, as partes não entraram em acordo (termo de sessão de 

conciliação/mediação anexo). O autor já tentou de todas as formas 

possíveis fazer com que a requerida se abstenha da prática do esbulho 

possessório, porém, não obteve êxito. Portanto, sem qualquer outro meio 

que pudesse coibir a prática do esbulho possessório, alternativa não resta 

ao requerente, senão a propositura da presente ação, para que assim 

possa fazer valer da prestação jurisdicional do Estado na defesa de seus 

direitos.” Com a inicial, vieram os documentos. A primeira deliberação do 

Juízo foi no sentido de que houvesse audiência de justificação para a 

produção de mais subsídios para o fim da análise do pedido liminar (id. 

13544204). A audiência foi então realizada no id. 14446264. Após a 

colheita dos depoimentos ficou determinada a permanência dos autos 

conclusos para a apreciação do pedido de urgência. É a síntese 

necessária. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE C.C MEDIDA LIMINAR ajuizada por ODENIL MARQUES GARCIA 

em face de BERNARDINA FRANCISCA VIEIRA DA SILVA. Passo a analisar 

o pedido liminar deduzido na inicial. Para a outorga da liminar em 

possessória a lei exige a coexistência dos elementos taxativamente 

enunciados no artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a posse, a 

turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação 

de manutenção ou a perda desta, na de reintegração. Na causa vertente, 

levando-se em conta que referidos requisitos não restaram de plano 

evidenciados na exordial, foi designada audiência de justificação, a fim de 

que o Requerente pudesse comprovar os fatos suscitados na inicial, 

notadamente os requisitos insertos no artigo 561 do Código de Processo 

Civil, a dar ensejo ao acolhimento da liminar pleiteada. Nesse sentido: 

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – JUSTIFICAÇÃO 

PRÉVIA – FALTA DE PROVA DOS REQUISITOS – Não é admissível a 

concessão de medida liminar possessória, sem a prova dos requisitos 

consignados nas Leis Substantiva e Adjetiva. Não havendo prova 

documental, há necessidade da realização da audiência de justificação, 

com prévia citação do réu. (TJMT, AI 8.364 Classe II/15, Cuiabá, 1ª C. Cív., 

Rel. Des. Salvador Pompeu de Barros Filho, J. 04.05.1998). Realizada a 

audiência de justificação, as testemunhas inquiridas atestaram o exercício 

de posse do imóvel pelo autor. Vejamos os depoimentos: ALEX DE SOUZA 

MACIEL CAMPOS, declarou o quanto segue: Que é de conhecimento do 

declarante que o autor possui a propriedade descrita na inicial; que o 

declarante sabe que o autor possui a propriedade há muito tempo; que o 

filho do autor comparecia ao local com frequência, mas que o genro da 

requerida não permitia; (...) que o declarante que sempre fez limpeza no 

local; que o genro da requerida dizia que era o dono do lote; que o 

declarante já tentou mostrar o documento do lote para o genro da 

requerida mas que este nunca quis ver o documento; que não tem nem 01 

ano que tenha ocorrido a invasão; (...) que as plantações existentes no 

local não eram autorizadas, pois o imóvel estava invadido; (...) que o 

declarante acredita que o autor esteja no lote há mais de 10 anos; (...) que 

a área tinha uma “cerca velha”; (...) que já tem uns 06 meses que o 

declarante limpou o lote, mas que após isso não conseguiu mais entrar no 

lote por conta da ré que não tem permitido; (...) que não sabe informar 

quanto tempo a requerida ocupa o lote; (...) ” (Termo de audiência). 

MARLENE DA TRINDADE ROCHA RODRIGUES, declarou o seguinte: “Que a 

declarante é vizinha do lado esquerdo do lote do autor; que desde quando 

a declarante entrou no local, ficou sabendo que o lote vizinho era do autor; 

que a declarante só viu o autor no local uma única vez, mas que o filho do 

autor vai no local com frequência; (...) que vai fazer “ano” que a 

declarante comprou o seu lote; (...) que a requerida tem dito que o lote é 

dela; que o autor já mostrou o documento do terreno; que a declarante tem 

conhecimento de que a ré tem invadido outros imóveis; (...) que vizinhos 

tem comentado a intenção da ré de “grilar” outros lotes; que a ré tem o 

costume de plantar no local que pretende invadir; (...) que não sabe onde 

a requerida reside; que a requerida aparece esporadicamente no local; 

(...) que a requerida costuma aparecer no local quando percebe que há 

movimentações pelo local; (...) que a última limpeza feita no local há uns 06 

meses foi feita pelo marido da declarante; (...)” (Termo de audiência). Os 

depoimentos não foram absolutamente claros. Por eles não é possível 

aferir quando exatamente houve a suposta invasão. Certo é que as 
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testemunhas foram uníssonas em assentar que a requerida encontra-se 

utilizando-se do imóvel, nele realizando pequenas plantações, mediante 

invasão (ato de esbulho) e que o imóvel, segundo as testemunhas, 

pertence ao autor. Ainda assim, os indícios levantados por meio dos 

depoimentos acabam por corroborar a prova pré-constituída encartada na 

inicial no sentido de atribuir ao autor a relação de fato dele com o imóvel 

indicado na inicial, bem como a ocorrência da prática do esbulho pela ré. 

No tocante a prova pré-constituída, veja que há declaração emitida no ano 

de 1989 (id. 13532506 - Pág. 1) pela qual observa-se a informação de que 

o autor teria adquirido o imóvel em questão da REI REGI 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. No id. 13532538 - Pág. 1 há a 

informação de que o imóvel indicado na inicial faz parte de loteamento 

empreendido pela mencionada empresa. Já os documentos contidos no id. 

13532560 - Pág. 1 e ss. verifica-se registros fiscais do imóvel junto a 

Prefeitura, pelo qual o autor aparece como contribuinte/proprietário do 

imóvel. Com efeito, pode-se falar que ao menos nesta fase de cognição 

sumária, há elementos indiciários suficientes a se atribuir ao autor a posse 

do imóvel indicado na inicial. No tocante ao esbulho (inversão da posse) 

também pode-se verificar pelo Boletim de ocorrência (13532632 - Pág. 2) 

que a suposta invasão teria ocorrido em 02 de Abril de 2018, ou seja, há 

menos de ano e dia, além do que, as testemunhas, mesmo sem indicar 

período exato, corroboram o que foi informado no boletim de ocorrência 

mencionado, no sentido de que houve a invasão do imóvel pela ré. Dessa 

maneira, neste momento processual, reputo suficientes as alegações e 

provas produzidas, posto que as declarações prestadas na audiência de 

justificação são coerentes, confirmando a alegada posse, bem como, o 

esbulho praticado pelo Requerido que desaguou na perda daquela, 

conduzindo a conclusão de que a liminar pleiteada deve ser concedida, 

ante o preenchimento de todos os pressupostos legais. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

DEFERIMENTO DE LIMINAR MEDIANTE PROVA DOCUMENTAL E 

REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - 

PRESSUPOSTOS DA REINTEGRAÇÃO VISÍVEIS DE PLANO - 

IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA MÁ APRECIAÇÃO DAS PROVAS - 

AGRAVO IMPROVIDO. É intocável decisão que concede interdito de 

reintegração liminarmente, com amparo em prova documental e mediante 

justificação prévia, quando tais circunstâncias demonstram, de imediato, a 

posse e o esbulho, a menos de ano e dia. Arquivo: RAI8991-TJMT - 

Atualizado em: 25/2/2000” “TIPO DE PROCESSO: Agravo de Instrumento 

NÚMERO: 191014356 – TJMG RELATOR: Ruy Armando Gessinger 

TRIBUNAL: Tribunal de Alçada do RS DATA DE JULGAMENTO: 11/04/1991 

ÓRGÃO JULGADOR: Sexta Câmara Cível EMENTA: LIMINAR. 

POSSESSÓRIA. COLHENDO-SE, DA PROVA TOMADA EM JUSTIFICAÇÃO, 

ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA TURBAÇÃO, CORRETO O 

DEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO DESPROVIDO. (g.n).” Segundo o 

ilustre jurisconsulto Humberto Theodoro Júnior: "A lei confere ao possuidor 

o direito à proteção liminar de sua posse, mas o faz subordinando-o a 

fatos precisos, como a existência da posse, a moléstia sofrida na posse e 

a data em que tal tenha ocorrido." (Humberto Theodoro Júnior, Curso de 

Direito Processual Civil - vol. IV, Forense, 15.ª edição, página 147). Por fim, 

imperioso se torna mencionar que em se tratando do instituto jurídico 

posse, é irrelevante qualquer discussão a respeito da propriedade. Tal 

circunstância invariavelmente reflete nas demandas possessórias, pois 

estas não se mostram úteis ao exercício da reivindicação de bem imóvel, 

porquanto, o título de domínio sobre o imóvel por si só não confere o jus 

possessionis, eis que o domínio seria matéria a ser discutida em ação 

petitória, onde se discute o jus possidendi. É que o Direito Privado 

Brasileiro considera a posse e a propriedade como institutos 

completamente distintos. A primeira possui a natureza jurídica de fato 

(artigo 1.196 do Código Civil), enquanto a segunda a de direito real (artigo 

1.225 do Código Civil). E isto se deve ao fato de o Código Civil ter adotado 

a Teoria Objetiva da Posse, calcada nas lições de Rudolph Von Ihering, 

para quem não há a necessidade de a pessoa ter o animus domini sobre a 

coisa para ser considerado posseiro (elemento subjetivo, caracterizado 

como a vontade de ter a coisa como sua). Basta que sobre a coisa a 

pessoa possua quaisquer dos poderes da propriedade (uso, gozo, fruição 

ou disposição) para que lhe seja deferida a utilização das vias 

possessórias em seu favor. A respeito deste tema, o Professor Vitor 

Frederico Kümpel já teve a oportunidade de afirmar que “[...] não se deve 

confundir posse com propriedade: a primeira é uma relação da pessoa 

com a coisa, baseada na vontade do possuidor, por meio de vínculo fático; 

a segunda também implica relação entre a pessoa e a coisa, porém 

assentada na vontade objetiva da lei, estabelecendo um poder jurídico. 

São situações absolutamente distintas. Não é a posse situação superior 

ou inferior à propriedade, apenas distinta, com proteção própria, pois, 

como explicado acima, trata-se de um mundo independente” (Opus cit., p. 

11). Mais adiante, afirma este doutrinador que no campo prático o autor da 

demanda possessória precisa provar apenas a sua relação material com a 

coisa, sendo desnecessária prova do animus rem sibi habendi (vontade 

ter a coisa como sua) para receber a tutela jurisdicional. Posto isso, 

considerando que os fatos narrados na exordial, os documentos que a 

instruíram, além dos depoimentos produzidos em audiência de justificação, 

comprovaram a presença dos requisitos do artigo 561 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO liminarmente a reintegração do Requerente na 

posse do imóvel descrito na exordial, determinando a expedição do 

respectivo mandado, o qual deverá ser cumprido pelo Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, prazo este para que o imóvel seja 

desocupado de forma ordeira e pacífica, fixando a multa pecuniária diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), caso a Requerida transgrida o 

preceito e venha novamente a esbulhar a posse da Requerente, nos 

termos do artigo 555 parágrafo único, I do Código de Processo Civil. 

Habilite-se a Defensoria Pública como representante do polo passivo, e 

intime-a da presente decisão. A multa diária no montante fixado por este 

Juízo se faz necessária para que o processo não se transforme em 

instrumento inútil, um fim em si mesmo, de forma que lhe seja emprestada a 

imprescindível efetividade tão almejada pelos jurisdicionados, aliado ao 

fato de que a r. imposição abstrair do pedido dos Requerentes. Não se 

pode olvidar que a fixação da multa em valor elevado tem a finalidade de 

compelir o cumprimento da presente determinação e inibir o Requerido de 

negar-se a cumpri-la. Essa multa não constitui pena, mas providência 

inibitória, daí porque deve ser fixada em valor elevado. Nesse sentido: 

“Imposição da multa – Deve ser imposta a multa de ofício ou a 

requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente 

porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o 

valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes 

não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obriga-lo a cumprir a 

obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta 

para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação na 

forma específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir 

a obrigação na forma específica a pagar alto valor da multa fixada pelo 

juiz. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante – 7.ª Edição).” “As 

astreintes podem ser fixadas pelo juiz de ofício, mesmo sendo contra 

pessoa jurídica de direito público, que ficará obrigada a suporta-las caso 

não cumpra a obrigação de fazer no prazo estipulado (STJ –6.ª Turma, 

Resp 201.378-SP, rel. Min Fernando Gonçalves, j. 1.6.99, não 

conheceram, v.u DJU 21.06.99, p. 212). No mesmo sentido: STJ-5.ª Turma, 

Resp 267.446-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 3.10.00, deram provimento, v.u., 

DJU 23-10-00, p. 174.” Autorizo, desde já e EM SENDO NECESSÁRIO, a 

requisição de Força Policial, para auxiliar no cumprimento da presente 

liminar. Todavia, recomendo a máxima cautela no cumprimento do 

mandado, a fim de se evitar violência desnecessária. Intime-se a requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal. Com a apresentação 

tempestiva da contestação, intime-se o Autor para, querendo, impugnar a 

contestação. Cáceres/MT., 05 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000982-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR ACCACIO TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000982-06.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: ITAMAR 

ACCACIO TEIXEIRA Vistos etc. PROVIDENCIE A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO 

SERASA, CONFORME DEFERIDO ANTEIRORMENTE. Na última 

manifestação, o credor requer a constrição de valores via diligência no 
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sistema BACENJUD. No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de 

modo que visa satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o 

dinheiro é preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do 

Código de Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de 

recursos financeiros do devedor até o limite do saldo devedor, nos termos 

do art. 854 do Código de Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de 

modo a tornar indisponíveis recursos financeiros do executado, deverá o 

mesmo ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° do NCPC), caso em que 

poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os 

valores permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), siga com o 

cumprimento do mandado inicial, de modo que seja realizada pelo Oficial de 

Justiça diligência visando a localização de bens em nome do devedor. Com 

a juntada do resultado o mandado, colha-se a manifestação do credor no 

prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do exercício do direito de defesa 

pelo executado, nos moldes acima em caso de indisponibilidade parcial. 

Cáceres/MT., 01 de outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000611-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (EXEQUENTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AMBROSIO GATTASS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000611-76.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL EXECUTADO: PAULO 

AMBROSIO GATTASS Vistos etc. Na manifestação anterior o exequente 

pretende que este Juízo requisite as 03 (três) últimas declarações de 

imposto de renda da parte executada, a fim de que as informações 

encontradas orientem as diligências em busca de bens à serem 

executados. Pois bem. Estabelece o art. 139, IV do Código de Processo 

Civil que: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 

deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que 

tenham por objeto prestação pecuniária; Partindo-se da possibilidade 

insculpida no dispositivo acima, reputo adequado o requerimento deduzido 

pelo exequente, na medida em que algumas diligências já foram realizadas, 

sem que qualquer delas tenha surtido o efeito esperado, qual seja, a 

localização de bens para a penhora. Portanto, delibero pela requisição de 

informações fiscais das executadas junto a receita federal, no que tange 

as suas declarações de imposto de renda referente aos 03 exercícios 

fiscais anteriores. Segue em anexo o resultado da pesquisa. Não 

obstante, requereu ainda a tentativa de penhora online de valores. O 

pedido merece acolhimento. No caso dos autos, entendo pertinente o 

pedido de modo que visa satisfazer crédito pendente de adimplemento. 

Ademais, o dinheiro é preferência absoluta à penhora de acordo com o 

art. 835, I do Código de Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO a 

indisponibilidade de recursos financeiros do devedor até o limite do saldo 

devedor, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil. Caso a 

diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos financeiros 

do executado, deverá o mesmo ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° 

do NCPC), caso em que poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar 

que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I 

do NCPC) e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de seus 

ativos financeiros (art. 854, §3°, II do NCPC). Em caso de rejeição ou não 

sendo apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

circunstância em que os valores permanecerão depositados em conta 

vinculada ao Juízo até o levantamento pelo credor, este último quando 

esgotados os meios de defesa (art. 854, §5° do NCPC). Por outro lado, 

caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), 

colha-se a manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) dias, sem 

prejuízo do exercício do direito de defesa pelo executado, nos moldes 

acima em caso de indisponibilidade parcial. Cáceres/MT., 01 de outubro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001132-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSEIAS MURIJA DA SILVA (EXECUTADO)

ADONIAS DA SILVA (EXECUTADO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001132-21.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

ADONIAS DA SILVA, OSEIAS MURIJA DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Houve manifestação 

formulada pela Defensoria Pública no sentido de que houve a penhora de 

R$1.140,00 na conta do executado ADONIAS cujo valor não estaria 

inserido no acordo já homologado. Em razão disto, pretende a Defensoria 

Pública que seja restituído em favor do ADONIAS a referida quantia. 

Ocorre que quando os executados, por meio da Defensoria Pública 

manifestaram-se anuindo à contra-proposta de acordo formulado pelo 

SICREDI, assim mencionou a petição: “Deste modo, tendo em vista a 

concordância com a contraproposta, mister se faz que seja realizada a 

transferência de R$20.000,00 (vinte mil), para a conta indicada pela 

Exequente no ID n°. 12121500, bem como que o valor remanescente seja 

liberado de imediato na conta do avalista OSEIAS MURIJA DA SILVA.” 

(Vide id. 12691075 - Pág. 1). Em razão da manifestação, além de 

HOMOLOGAR o acordo por sentença (id. 12937043) este Juízo deliberou 

nos seguintes termos, tal como solicitado pelos devedores: “Segue em 

anexo o alvará de liberação do valor de R$20.000,00 à conta indicada pelo 

Advogado do credor no id. 11000915 - Pág. 1. Também vai em anexo o 

alvará de liberação do saldo remanescente em favor do devedor Oseias 

Murija (a mesma sobre a qual incidiu a diligência de penhora online).” Com 

efeito, o Alvará alusivo ao valor penhorado na conta de Adonias está 

lançado no processo no id. 13022180 - Pág. 1, assim como os demais 

alvarás (ids. 13022187 - Pág. 1 e 13022176 - Pág. 1) os quais demonstram 

que este Juízo, seguindo a manifestação dos devedores, liberou toda a 

quantia residual do processo em favor do Executado Oseias Murija. Não 

obstante, consultando nesta data o saldo vinculado ao processo, 

observa-se que em relação ao alvará expedido no id. 13022180 - Pág. 1 

(valor R$1.162,42) não foi completamente executado, restando na conta 

vinculada ao processo o valor de R$426,54 (quatrocentos e vinte e seis 

reais e cinquenta e quatro centavos) - extrato em anexo. Considerando 

que há saldo residual na conta e a manifestação proferida pela Defensoria 

Pública no id. 15566210, nesta ato promovo a liberação daquele valor 

(R$426,54) em favor do executado Adonias. Quanto o restante da 

penhora realizada na conta de Adonias, o valor já se encontra transferido 

na conta corrente de Oseias Murija, portanto, deverão os executados 

buscar a resolução da questão de modo consensual, salvo a intenção de 

tornar litigiosa a questão – o que deverá ser provocado pela via 

adequada. Sendo assim, sendo esta a única questão pendente no 

processo, delibero pelo retorno dos autos ao arquivo. Segue em anexo o 

comprovante do valor residual vinculado ao processo e a sua liberação 

por meio de alvará em favor de Adonias, bem como o histórico de emissão 

de alvarás no processo. Arquive-se. Cáceres/MT., 05 de outubro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004039-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))
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RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

IVO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO ANTUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004039-32.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

AGUINALDO ANTUNES FERREIRA Vistos etc. Na última manifestação o 

credor requer seja realizada diligência no endereço encontrado pelo Juízo 

no id. 12439491. Não obstante, na manifestação proferida no id. 14899016 

o autor requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de 

execução. Pois bem. Defiro o pedido de conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução com base no art. 4° do Código de 

Processo Civil. Cite-se e intime-se o devedor no endereço indicado no id. 

12439491 - Pág. 1, nos seguintes termos: 1. Cite-se e intime-se o(a) 

Executado(a), para pagamento do débito, custas e honorários 

advocatícios, no prazo de 03 dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora. 2. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

podendo ser reduzidos pela metade caso haja pagamento integral da 

dívida no prazo estabelecido e majorados em até 20% (vinte por cento) 

caso rejeitados eventuais embargos à execução (art. 827, §2º). 3. Do 

mandado deverá constar ordem de penhora e avaliação que deverá ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça logo que verificada a falta de pagamento 

no prazo indicado, de tudo, lavrando-se auto, com intimação do 

Executado. 4. O exequente indicará bens do Executado sob os quais 

recairá a penhora, salvo se outros forem indicados pelo Executado e 

aceitos pelo juiz, mediante demonstração que a contrição proposta lhe 

será menos onerosa (art. 829, §2°). 5. Ao requerer a substituição do bem 

penhorados, o executado deverá indicar onde são encontrados, 

acompanhado ainda de prova de propriedade e respectiva certidão 

negativa ou positiva de ônus (art. 847, §2°) bem como abster-se de 

qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. 6. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Novo Código de Processo Civil. 7. A penhora deverá recair sobre tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, 

das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). 8. Conste no 

mandado que o Executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 dias, contados na forma do art. 231 do NCPC. 9. Não localizado o 

executado, deverá o Exequente tomar as providencias cabíveis a realizar 

a citação nos termos do art. 240, §1ºdo NCPC. 10. Ausentes os embargos, 

poderá o credor requerer, considerando a avaliação do bem penhorado, a 

adjudicação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou 

estabelecimento e de outros bens (art. 825, I, II, III). 11. Intimem-se as 

partes representadas de todos os atos processuais. 12. Defiro os 

benefícios contidos no art. 212 do CPC. 13. Não obstante, considerando 

que há nos autos contrato de financiamento com garantia fiduciária sobre 

o qual já foi deferido em momento anterior a liminar de busca e apreensão 

sob a perspectiva do Dec. 911/69; considerando ainda que a mora do 

devedor encontra-se comprovada nos autos e que o credor fiduciário tem 

o direito de retomada do bem como forma resolúvel do contrato; nos 

termos do art. 139, IV do Código de Processo Civil c.c art. 300 do mesmo 

códex, reputo existente a considerável probabilidade do direito do autor e 

o risco do resultado útil do processo, uma vez que durante a ação de 

conhecimento o veículo não foi encontrado de modo que determino, por 

cautela, que no ato de citação seja providenciada a penhora do bem dado 

em garantia e a realização de seu depósito em preposto a ser indicado 

pelo exequente. Em todo o caso, aguarde-se o decurso do prazo para 

pagamento voluntário, e em havendo a localização e retomada do bem 

dado em garantia, retorne concluso para novas providências; caso o 

veículo não seja encontrado na diligência de citação, prossiga com o 

cumprimento do mandado, realizando a penhora de outros bens no 

endereço do devedor (sendo que em relação a tais bens o depósito 

deverá recair sob a responsabilidade do próprio devedor até ulterior 

decisão que disponha de modo diverso. Cáceres/MT., 05 de Outubro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004794-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

MANOEL DIAS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

movida por MANOEL DIAS DE CARVALHO contra o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, em razão de suposta incapacidade para o 

labor decorrente de acidente de trabalho (Id: 9392052). Com a inicial, veio 

documentação pertinente, inclusive, perícia médica realizada na Justiça 

Federal (Id: 9392141). Decisão inicial deferindo a liminar vindicada (Id: 

9457822). Contestação (Id: 9972252). Impugnação (Id: 10617194). O autor 

manifestou pugnando pelo cumprimento da liminar deferida (Id: 10629274). 

Este Juízo determinou a intimação do INSS (Id: 10819097) para cumprir a 

liminar, sendo na ocasião deferida nova perícia médica a ser realizada. A 

Procuradoria da União informou que já fora encaminhada ao INSS a 

decisão judicial para implantação do benefício (Id: 10895249). Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito 

necessariamente deve ser chamado à ordem. Em análise detida dos autos, 

verifica-se que a parte autora utilizou-se, para instruir o presente feito, de 

cópia do laudo pericial produzido recentemente em ação idêntica a essa 

protocolada na Justiça Federal e que teve reconhecida a incompetência 

absoluta daquele Juízo, sendo assim, é desnecessária a realização de 

nova perícia nos autos conforme determinado por este Juízo, portanto, 

torno sem efeito os dispositivos “b”; “c”; “d”; “e”; “f”; “g” e “h” da decisão 

do Id: 10819097, devendo ser cumpridas as demais determinações. Desse 

modo, estando o caderno processual devidamente instruído, fornecendo 

elementos suficientes para a convicção deste Juízo, impõe-se desde logo, 

o julgamento antecipado do mérito com base no artigo 355, I, do CPC. 

Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

ACIDENTÁRIO com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por MANOEL 

DIAS DE CARVALHO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS, em razão de suposta incapacidade para o labor decorrente de 

acidente de trabalho. O requerente, trabalhador rural, sustenta que sofreu 

o acidente de trabalho quando laçava a boiada na fazenda. Segundo ele, o 

cavalo em que estava rodou, fazendo o desequilibrar e cair, dando causa 

a uma lesão em sua coluna que o deixou incapacitado para o trabalho. No 

momento da queda, o requerente afirma ainda que atingiu o rosto num 

colonião (capim pontiagudo), que perfurou o seu olho esquerdo, deixando 

o cego. Menciona que recebeu o benefício de auxílio-doença entre 

02/07/2016 e 21/02/2017 e que ao solicitar a prorrogação do mesmo, foi 

indeferido, razão pela qual se volve perante este Juízo. No mérito, é o 

caso de procedência dos pedidos. Dos autos, verifica-se que em razão de 

afastamento decorrente de acidente de trabalho foi concedido ao 

requerente, em 02/07/2016, na via administrativa, o beneficio de 

auxílio-doença e que em 23/02/2017, ao solicitar a prorrogação, o mesmo 

foi indeferido sob a justificativa de que não havia incapacidade para o 

trabalho. Deve-se esclarecer que, em se tratando de demanda atinente ao 

Direito Previdenciário, há que ser perquirido se a parte autora preenche os 

requisitos legais para concessão do benefício previdenciário vindicado. 

Assim, por se tratar de pedido de benefício previdenciário decorrente de 

acidente de trabalho, são necessários requisitos para concessão do 

mesmo, sendo, a qualidade de segurado, o preenchimento da carência 

necessária e a caracterização de situação de incapacidade laboral 

permanente ou provisória, total ou parcial. Tangente à qualidade de 

segurado, os documentos do Id: 9392082 satisfazem este requisito, haja 

vista que o autor protocolizou a ação dentro do prazo de 12 (doze) meses 

após a cessação do benefício por incapacidade, nos termos do inciso II, 

do art. 13 do Decreto 3.048/99. Quanto à carência, em se tratando de 

matéria infortunística, ela é dispensada porque o acidente típico, doença 

profissional ou doença das condições de trabalho, tem como pressuposto 

a ocorrência da tragédia durante a relação de trabalho mantida com seu 

empregador, nos termos da Lei 8.213/91: “Art. 26. Independe de carência 

a concessão das seguintes prestações: I - salário-família e 

auxílio-acidente; II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos 
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casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença 

profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma 

das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos 

Ministérios da Saúde e da Previdência Social, de acordo com os critérios 

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

confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado; (Redação dada pela Medida Provisória nº 664, de 2014).” 

Pertinente ao tipo de benefício requer o autor à concessão do auxílio 

doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez. Os 

benefícios por incapacidade estão assim previsto na lei de regência: "Art. 

59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos." “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, 

uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Para a concessão de algum dos benefícios 

supra, necessário que se caracterize a incapacidade TOTAL e 

PERMANENTE ou TEMPORÁRIA para as atividades laborais. Do laudo 

pericial acostado aos autos, resta caracterizada a incapacidade TOTAL e 

PERMANENTE do autor para o labor. Confira-se: Histórico do requerente 

presente no laudo: “Relata dores em coluna lombar, irradia pra membros 

inferiores há 9 meses após queda de cabalo no trabalho. Perdeu a 

consciência. Ficou no PAM por 4 dias. Relata desde então insônia devido à 

dor. Em uso de meloxican, dipirona, amitriptilina, ranitidina. Tem ido 

frequentemente ao PAM tomar medicamentos injetáveis para dores.” 

Resposta aos quesitos do Juízo: “Quesito n. 01: A parte autora é 

portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? Resposta: Sim, 

transtorno dos discos intervertebrais. Quesito n. 02: A parte autora é 

incapacitada para o trabalho? Resposta: Sim. Quesito n. 03: A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Resposta: 

Total. Quesito n. 04: A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? Resposta: Permanente. Quesito nº 05: Desde 

quando a parte autora encontra-se incapacitada? Resposta: 02/07/2016. 

Quesito nº 06: A incapacidade se faz presente para qualquer atividade 

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

reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência? Reposta: 

Qualquer atividade. Não. (...) Quesito n. 08: A deficiência/moléstia de que a 

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

limitações? Resposta: Sim, para labor em geral. Resposta aos quesitos do 

INSS: Quesito nº 01: Qual a idade do autor? Resposta: 55 anos. Quesito nº 

02: Qual o grau de escolaridade declarado pelo autor? Reposta: 

Analfabeto. Quesito nº 03: Qual a atividade laborativa habitual do autor? 

Qual outra atividades laborativas já exerceu anteriormente? Reposta: 

Vaqueiro, sempre. (...) Quesito nº 07: A doença ou lesão de que o 

periciando é portador, o torna incapaz para o seu trabalho ou para sua 

atividade habitual? E para as atividades laborativas anteriormente 

exercidas? Resposta: Sim. (...) Quesito nº 09: Com base na 

documentação, exames, relatórios apresentados, literatura médica ou 

experiência pessoal ou profissional, qual a data estimada (mês/ano) do 

início da doença ou lesão? E qual a data estimada para o início da 

incapacidade, acaso existente? Tal conclusão foi obtida com base em 

quais elementos? Resposta: DID: Há 9 meses. DII: 02/07/2016. Dados de 

história. Do laudo pericial acima relatado, observa-se que a incapacidade 

do autor é TOTAL para QUALQUER ATIVIDADE LABORAL, sendo 

decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 02 de julho de 2016. 

Conclui-se ainda, que o requerente, na ocasião da perícia, com 55 anos de 

idade, já não se encontrava e nem se encontra mais apto para 

desenvolver o seu labor habitual como vaqueiro, pois, além de estar 

totalmente incapacitado, tal infortúnio é de caráter PERMANENTE, 

conforme categoricamente afirmado pelo perito no quesito nº 04 do Juízo. 

Portanto, resta incontroverso a inaptidão do Autor para realizar suas 

atividades laborais, bem como reabilitar-se em atividade diversa que 

permita a garantia de sua subsistência e de sua família, sendo conduzindo 

a perceber o beneficio previdenciário de aposentadoria por invalidez ora 

pleiteado, consoante previsto na lei de regência: “Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 

será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO - APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - LAUDO MÉDICO 

PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE - 

SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRA 

ATIVIDADE - SITUAÇÃO PESSOAL DO SEGURADO CONSIDERADA - 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS 

ART. 20, 4§º, DO CPC/73 - RECURSO PROVIDO. Comprovada a 

incapacidade total e permanente do segurado para o exercício das 

atividades laborativas, reconhece-se o direito à aposentadoria por 

invalidez quando considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, 

consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e 

culturais. No tocante aos juros moratórios deverá ser observado o 

disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/2009, que utiliza o índice de remuneração da poupança. Na 

correção monetária, deve incidir o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 

2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de 

setembro de 1997; quando passará a incidir os índices oficiais de 

remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015; 

após esta data, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 20, 

§4º do CPC. (Ap 150709/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, 

Publicado no DJE 04/12/2017) Isso posto, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil de 2015, confirmando a liminar deferida 

nos autos para: (a) condenar o INSS a CONCEDER o benefício 

previdenciário de auxílio doença com sua imediata CONVERSÃO em 

aposentadoria por invalidez em favor da parte autora MANOEL DIAS DE 

CARVALHO, com a implantação na data do trânsito em julgado da 

presente decisão; b) Processo não sujeito ao reexame necessário de 

sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; c) Sem custas; d) Honorários 

advocatícios a serem arcados pelo ente público, fixados em 10% sobre o 

valor da condenação, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC/15; e) 

Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 19 de fevereiro 

de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005719-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Processo: 

1005719-18.2018.8.11.0006. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FUNDACAO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: KONNTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME Cuida-se de 

ação de consignação de pagamento distribuída inicialmente na Vara do 

Trabalho da Comarca de Sinop-MT. Com a declaração de incompetência 

daquele juízo, o processo foi redistribuído para este juízo. O arquivo 

integral do processo enviado pela Vara do Trabalho encontra-se 

corrompido, com inúmeras peças estão incompletas/partes suprimidas, o 

que impossibilita a compreensão e conhecimento dos argumentos, 

especialmente do pedido inicial. Assim, requisite com urgência à Vara do 

Trabalho o envio por email do arquivo integral do processo, inclusive que 

providencie à transferência do depósito de id. Num. 15758029 - Pág. 3 

para este juízo. Concomitante, para análise do pedido de tutela, poderá a 

parte Autora providenciar a juntada da petição inicial e esclarecer se os 

demais arquivos estão reproduzidos na sua integralidade e/ou alguma 

parte fora suprimida. Com a juntada dos documentos que possibilite a 

leitura, retorne concluso. Caceres, 05 de outubro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005719-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONNTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Ofício n.º 585/2018 Dados do processo: 

Processo: 1005719-18.2018.8.11.0006; Valor causa: $46,005.40; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[PAGAMENTO EM 

CONSIGNAÇÃO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Parte Ré: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: KONNTE - 

SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME Assunto: DADOS DIGITAIS 

CORROMPIDOS Prezado(a) Senhor(a): Considerando que o arquivo 

integral do processo enviado pela Vara do Trabalho encontra-se 

corrompido, com inúmeras peças estão incompletas/partes suprimidas, o 

que impossibilita a compreensão e conhecimento dos argumentos, 

especialmente do pedido inicial, solicito o envio por email (ou malote digital) 

do arquivo integral do processo, inclusive que providencie à transferência 

do depósito de id. Num. 15758029 - Pág. 3 para este juízo. Cáceres/MT, 5 

de outubro de 2018 Atenciosamente, VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA 

Analista Judiciário EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) GESTOR GERAL 

VARA DO TRABALHO DE SINOP/MT SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 140446 Nr: 10085-64.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA ALVES DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 22.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 51945 Nr: 1272-24.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY APARECIDA BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

ANDREA VICARI WEISSHEIMER - OAB:8914-OAB/MT, ANDREI TEIXEIRA 

COSTA TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9309/O, JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

Procurador do Estado MT - OAB:

 Vistos, etc.

Pugna o exequente à fl. 243 pela intimação da parte executada com o fito 

de fornecer ficha financeira para a realização do cálculo contábil, no 

entanto, compete à parte credora promover os atos imprescindíveis para o 

recebimento do valor, inclusive com a juntada da documentação 

necessária e memória de cálculo, forte no art. 798 do CPC.

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) Indeferir o pleito retro, bem como intimar a parte autora para, no prazo 

de 30 (trinta) dias úteis, emendar o pleito de cumprimento de sentença, a 

fim de apresentar nos autos planilha de cálculos devidamente corrigida 

nos termos da decisão (fls. 109/110), sob pena de indeferimento do pleito;

(b) Decorrido o prazo supra, havendo ou não manifestação pelo 

requerente, volvem-me os autos conclusos;

(c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 143815 Nr: 1741-60.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALFERRO ESTRUTURAS METÁLICAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 22.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 130770 Nr: 9447-65.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL RAMOSDE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 22.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 151436 Nr: 10274-08.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE TEODORO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 22.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 140319 Nr: 9954-89.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DA CRUZ ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 22.08.2018 estes 
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autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 131274 Nr: 9964-70.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLETE ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 22.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 139782 Nr: 9406-64.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DA SILVA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 22.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 130939 Nr: 9621-74.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO MOREIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 22.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 140242 Nr: 9875-13.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUSA ALVES RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 22.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 140579 Nr: 10224-16.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL V.L. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 23.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 140580 Nr: 10225-98.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL V.L. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 23.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 140825 Nr: 10478-86.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL V.L. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 23.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 141083 Nr: 10743-88.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIC REI INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 23.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 
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CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 152050 Nr: 10989-50.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA BARROS & SANTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 23.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 144124 Nr: 2057-73.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANA MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 151520 Nr: 10358-09.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DE ALMEIDA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 83771 Nr: 10287-46.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREZA DE MIRANDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 12222 Nr: 1870-85.2000.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY CARVALHEIRA DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DOS SANTOS 

ALVARES FERREIRA - OAB:5260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Certifico que o movimento "Decisão->Determinação", de 26/07/2018, foi 

disponibilizado no DJE nº 10309, de 03/08/2018 e publicado no dia 

06/08/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: FABIANA DOS SANTOS ALVARES FERREIRA - OAB:5260, 

representando o polo ativo; e PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE 

CÁCERES/MT - OAB:, representando o polo passivo.CERTIFICO, ainda, que 

decorreu o prazo para que o Requerente atendesse a intimação retro e 

assim, conduzo os autos digitalizados ao D.A.P./T.J.M.T, para que sejam 

calculadas as multas e demais incidências eventualmente incidentes nos 

cálculos retro nos termos do Provimento 11/2017-CM/TJMT. 

Concomitantemente, INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, através de 

sua advogada, para que se manifeste se eventualmente deseja desistir 

das referidas multas/juros, caso em que os autos serão levados 

conclusos para penhora "on line".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 158751 Nr: 6490-86.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIAS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099

 CERTIFICO que decorreu o prazo para que o Estado de Mato Grosso 

atendesse a intimação retro e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO o Requerido, através de seu advogado, via DJE/MT, para 

que, no prazo de 15 dias, apresente as suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 145675 Nr: 3756-02.2012.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE HELENA SVERSUTH - 

OAB:7807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo para que o Requerido acostasse aos 

autos o comprovante de quitação da requisição de pequeno valor retro e 

assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, conduzo as cópias 

digitalizadas ao setor do D.A.P./T.J.M.T. a fim de que sejam calculadas as 

eventuais multas, juros e moras, nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM/TJMT e em ato contínuo, INTIMO o Autor, via DJE/MT, para 

que, querendo, informe se deseja desistir da incidência das multas/moras 

e juros, pois, assim, os autos poderão seguir conclusos para a 

consequente penhora "online" do montante apontado às fls. 71/72.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 142584 Nr: 387-97.2012.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA IRENI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 10.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 29609 Nr: 4680-28.2003.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCIO MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 10.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 61987 Nr: 8309-05.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCIO RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 10.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 62283 Nr: 8539-47.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY VITORINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 02.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 72643 Nr: 10100-72.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEIKO ANTON ERICH SEWHAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.07.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 83582 Nr: 10057-04.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA LÚCIA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 10.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 84015 Nr: 10500-52.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ALBERTO RIBEIRO ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 27.07.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 101540 Nr: 6636-35.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORIZONTE ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557, SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS - OAB:15753/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 06.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 130742 Nr: 9415-60.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.07.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 130766 Nr: 9443-28.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.07.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 130929 Nr: 9610-45.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO PERES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 02.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 130974 Nr: 9657-19.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS PARREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. 

ALVES - OAB:OAB/MT 5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, DANIELLE CEVALLOS SOARES - 

OAB:13773/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 10.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 131020 Nr: 9703-08.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA DA SILVA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 19.07.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 131037 Nr: 9720-44.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 10.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 131066 Nr: 9750-79.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VILA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 10.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 151252 Nr: 10082-75.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONZEIS DE PAULA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.07.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 151295 Nr: 10127-79.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANTINO AMANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 10.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 151369 Nr: 10205-73.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉCIO PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.07.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 134604 Nr: 3628-16.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ALMEIDA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.07.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 134715 Nr: 3742-52.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.07.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 134867 Nr: 3899-25.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELSON PIRES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 10.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 139789 Nr: 9413-56.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTEU LUCIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.07.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 140467 Nr: 10107-25.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 21.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 140637 Nr: 10284-86.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NEURESTINA PRIMO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.07.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 141053 Nr: 10713-53.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.07.2018 estes 
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autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 141115 Nr: 10775-93.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISCO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 24.07.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 234255 Nr: 4001-03.2018.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORIZONTE ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 06.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 161335 Nr: 9132-32.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR AMARANTES MOTA, USIAS PEREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT, Lindomar da Silva Rezende - 

OAB:7388/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 10.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 30824 Nr: 822-52.2004.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: ARGEMIRO JARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 30.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 28371 Nr: 3595-07.2003.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA SERCEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, TÚLIO AURÉLIO 

CAMPOS FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO COIMBRA 

SILVA - OAB:70429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 06.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 134391 Nr: 3400-41.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA GUIMARÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DE CARVALHO - 

OAB:10.052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 06.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 91026 Nr: 6194-06.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIDE EGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS - OAB:6463/MT, PAULA MARCIA 

CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 06.08.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010898-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLENDA PAULA MARTIN MOREIRA (EXECUTADO)

HAROLDO PEDRO GIANEZINI JUNIOR (EXECUTADO)

TRANSPORTES PRESENCIAL RODOVIARIOS DE FRIGORIFICADOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

ADELSON JORGE RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

YASMANI SALES FERNANDES (EXECUTADO)

YASMANI MARIO FIGUEIREDO (EXECUTADO)

EVANDRO BATISTA GIANEZINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

Vistos, etc. Cuida-se de pleito da parte executada EVANDRO BATISTA 

GIANEZINI, pugnando, em síntese, pela concessão de tutela provisória a 

fim de que seja determinado à Fazenda Pública emitir certidão positiva com 

efeitos negativos em seu favor, ao argumento de que é parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da relação processual em voga, bem como 

oferece, na oportunidade, bens como garantia da execução. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. No que 

tange à tutela de urgência pleiteada, é caso de deferimento do pedido. 

Registra-se que para a concessão da tutela de urgência “inaudita altera 

pars” é necessário à coexistência dos requisitos da probabilidade do 

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

modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as 

partes. Dos autos, verifica-se que o Executado apresentou exceção de 

pré-executividade (Id: 13122730), alegando, sobretudo, ser ilegítimo para 

figurar no polo passivo da ação executiva em tramite, contudo, até o 

presente momento, não fora analisada, eis que aguarda manifestação da 

parte contrária. À vista disso, requereu, através de petição nos autos, a 

concessão de tutela provisória para que seja determinada à Exequente 

emitir certidão negativa ou positiva com efeito negativa em seu favor. É 

que, na qualidade de produtor rural, o Executado efetuou pedido de 

credenciamento de regime especial para exportação sob o nº 

5443181/2018 junto a SEFAZ/MT, sendo, porém, INDEFERIDO, em razão da 

ausência de apresentação do citado documento que é expedido pela 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso. Para garantir a execução o 

requerente ofereceu 02 (dois) bens móveis (Id: 15720606). Dito isso, 

imperioso ressaltar que, muito embora a caução oferecida em garantia não 

tenha o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem 

como que eventual depósito, modalidade de suspensão, somente possua 

esse efeito se for integral e em dinheiro, nos termos do art. 151 do CTN e 

da súmula nº 112 do STJ, hipótese que autorizaria a emissão da 

pretendida certidão, a jurisprudência vem admitindo, em situações 

específicas, tal como na espécie, a caução como fator permissivo para 

emissão da certidão positiva com efeitos de negativa. Ainda mais quando 

a emissão não trará prejuízos ao ente público, que poderá prosseguir com 

a cobrança do crédito tributário do referido contribuinte, caso não acolhida 

à tese de ilegitimidade passiva aduzida na objeção apresentada, inclusive, 

tendo como garantia os bens ofertados. A propósito, colha-se da 

jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: Ementa: 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL.AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 

MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO REAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO 

DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE 

DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. Os 

recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos 

de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado 

Administrativo n. 2 do Plenário do STJ. 2. A falta de prequestionamento da 

matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de 

embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 

211/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento de que o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer 

garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão 

Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa 

caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; 

contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, 

nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; 

REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 12/9/2012. 4. Agravo regimental não provido. Processo: AgRg 

no AREsp 810212 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL 2015/0280680-1. Relator(a): Ministro BENEDITO 

GONÇALVES (1142). Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA. Data do 

Julgamento: 14/03/2017. Data da Publicação/Fonte DJe 23/03/2017 É assim 

também: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PENHORA DE 

BEM IMÓVEL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

INOCORRÊNCIA. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE 

NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Apesar de admitida nas ações anulatórias 

de débitos fiscais, e de estar elencada no art. 9º, inc. III, da Lei de 

Execução Fiscal, a penhora não tem o condão de, por si só, suspender a 

exigibilidade do crédito tributário, na medida em que não está prevista no 

rol do art. 151 do CTN. 2. O STJ consignou o entendimento, em sede de 

recurso com efeito repetitivo (REsp 1156668/DF), de ser possível a 

emissão de certidão positiva com efeito de negativa ainda que não esteja 

suspensa a exigibilidade do crédito tributário. 3. O art. 206 do CTN autoriza 

a emissão de certidão positiva com efeito de negativa nos casos em que 

houver (i) créditos não vencidos; (ii) créditos em curso de cobrança 

executiva em que tenha sido efetivada a penhora; e (iii) créditos cuja 

exigibilidade esteja suspensa. 3. Uma vez garantida a execução em 

relação aos débitos discutidos na origem, diante da penhora incidente 

sobre bem imóvel, é possível a emissão da certidão positiva com efeito de 

negativa em favor do contribuinte. 4. A emissão da referida certidão não 

trará prejuízos ao ente público, que poderá retomar o curso da cobrança, 

com as devidas correções, em caso de não acolhimento dos pedidos do 

contribuinte na ação principal. 5. Agravo de instrumento parcialmente 

p r o v i d o .  P r o c e s s o  0 7 1 6 6 3 9 9 0 2 0 1 7 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0716639-90.2017.8.07.0000 Orgão Julgador 1ª Turma Cível Publicação 

Publicado no PJe : 20/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Julgamento 

19 de Abril de 2018 Relator HECTOR VALVERDE. De mais, diante da 

necessidade imediata de exportar as mercadorias, resta evidenciado o 

perigo da demora no deferimento do pleito, pois se concedida tardiamente, 

pode trazer sérios prejuízos à manutenção das atividades negociais 

desenvolvidas, havendo, portanto, probabilidade de futura ineficácia da 

medida. Assim, é de se observar, ao menos em uma análise perfunctória, 

a coexistência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela 

pleiteada, a fim de que seja determinado ao ente público exequente emitir a 

certidão positiva com efeitos de negativa pretendida. Isso posto, e por 

tudo mais que dos autos consta, decido: a) DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar tão somente que a PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO promova a emissão da Certidão Positiva 

com efeitos de Negativa em favor do executado EVANDRO BATISTA 

GIANEZINI, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de sanções legais, até a 

análise da exceção de pré-executividade apresentada nos autos, forte no 

art. 300 do CPC; b) Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens 

móveis ofertados, lavrando-se em seguida o termo de penhora e depósito, 

o qual fica desde já o devedor nomeado como fiel depositário dos bens; c) 

Intime-se a Fazenda Pública para, no prazo de 15 (quinze) manifestar no 

feito, sobretudo quanto a eventual prescrição dos créditos; d) Intimem-se 

as partes. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011693-24.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

T F DE CARVALHO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA (EXECUTADO)

BIANCA MORAES REIS (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante cálculo 

apresentado pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado 
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o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010288-79.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HONORATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010288-79.2014.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO HONORATO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. Com a 

edição do Provimento n°. 68-CNJ, este Juízo firmou entendimento que 

liberação de valores somente ocorrerá após o trânsito em julgado da 

sentença que extinguir a execução. Isto posto, indefere-se o pedido de 

alvará (id. 14821055). Intime-se a executada EMBRACON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do saldo remanescente a título de 

honorários advocatícios (R$ 920,56), sob pena de multa de 10% (dez por 

cento), conforme preconiza o art. 523 do CPC. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013348-65.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA PACHECO QUIDA (ADVOGADO(A))

DJANIRA DE FATIMA ARTIAGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8013348-65.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: DJANIRA DE FATIMA ARTIAGA 

EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Defere-se o pedido de id. 12157778. 

Proceda a secretaria da vara com a expedição de alvará. Cumpra-se. 

CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

GRAZIANE RODRIGUES RANZULLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO (ADVOGADO(A))

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010168-02.2015.8.11.0006. REQUERENTE: GRAZIANE RODRIGUES 

RANZULLI REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., VISA DO 

BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO, 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte executada realizou depósitos em 

duplicidade. Com isto, defere-se o pedido de levantamento de valores. 

Intime-se o Banco Bradesco S/A para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

forneçam os dados bancários. Após, proceda a secretaria da vara com a 

expedição de alvará. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011299-80.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU (ADVOGADO(A))

WELINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (ADVOGADO(A))

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA (ADVOGADO(A))

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011299-80.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: WELINGTON DOS SANTOS 

OLIVEIRA EXECUTADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA Vistos, etc. Defere-se pedido de id. 14137137. Expeça-se alvará de 

liberação de valores, devendo serem transferidos em conta indicada pela 

requerida. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010921-66.2009.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA CARDOSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010921-66.2009.8.11.0006. EXEQUENTE: JOAO BATISTA CARDOSO 

EXECUTADO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos, etc. Com a edição do 

Provimento n°. 68-CNJ, este Juízo firmou entendimento de que liberação de 

valores somente ocorrerão após a sentença de extinção da execução 

pelo adimplemento. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente cálculo atualizado do valor remanescente. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010352-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RUBENS MARC SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ONEIDE MARIA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010352-21.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ONEIDE MARIA GONCALVES, 

ADENIR PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Considerando o pagamento 

efetuado pela parte executada, intime-se a exequente para se manifestar 

em 10 (dez) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 5 de outubro 

de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010431-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DA GUIA SEBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ERIK JUNIOR NEVES BARACAT (ADVOGADO(A))

Ceres Bilate Baracat (ADVOGADO(A))

Carla Helena Grings (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010431-97.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EVERTON DA GUIA SEBA 

REQUERIDO: UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Nos 

termos do art. 1023, § 2°, do CPC, intime-se a requerida UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 1 de outubro 

de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002662-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BENEDITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002662-60.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARCIO BENEDITO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Nos 

termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se o requerente para que se 

manifeste acerca dos embargos opostos, no razo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007896-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007896-86.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FLAVIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta 

de balcão SPC e SERASA, e comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003314-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANE SEBA DE LIMA (REQUERENTE)

JOAO BATISTA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003314-09.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JANE SEBA DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Em síntese, alega a requerente 

que realizou financiamento de veículo perante o requerido, tendo quitado 

antecipadamente o contrato pactuado. Aduz ainda que, mesmo após o 

adimplemento total da obrigação, a financiadora não procedeu com a baixa 

do gravame de alienação fiduciária do automóvel. Após tentativa de 

solução extrajudicial do impasse, a qual resultou inexitosa, recorreu ao 

judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência a retirada do referido 

gravame. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Pois bem. Reporta-se 

ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes 

requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da medida. Dos autos, há documentos indicadores 

da verossimilhança das alegações da requerente, pois o contrato 

pactuado foi devidamente adimplido, demonstrando assim que não há 

óbice para que o requerido se abstenha ou impeça a baixa no gravame. 

Com relação ao perigo na demora, este demonstra-se comprovado, pois a 

autora não pode ter o domínio de um bem que é legitimamente seu, não 

podendo sequer aliená-lo. Assim, diante dos fatos narrados e documentos 

que acompanham a inicial, é possível o deferimento da tutela e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. Isto posto, DECIDE-SE: a) 

RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos 

no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) 

DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando que o requerido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a baixa no gravame de alienação 

fiduciária do veículo em questão, sob pena de multa diária de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); c) 

Cite-se a parte promovida, na forma e moldes legais; d) Anote-se, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da requerente, devendo o 

requerido apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da mesma, nos termos requeridos na 

inicial; e) Intimem-se as partes da presente decisão, bem como da 

audiência designada para o dia 12 de novembro de 2018, às 16h45min; f) 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002812-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO (ADVOGADO(A))

VANDERLEYA GONCALVES DA SILVA BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002812-07.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VANDERLEYA GONCALVES 

DA SILVA BUENO REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende à inicial comprovante de residência em seu nome, contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, 

sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, 

com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006288-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

UELINTON RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006288-53.2017.8.11.0006. REQUERENTE: UELINTON RODRIGUES DE 

LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como extrato 

completo de consulta balcão SPC e SERASA, sob pena de extinção (art. 

485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007586-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

TAISA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007586-80.2017.8.11.0006. REQUERENTE: TAISA RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como extrato completo de 

consulta balcão SPC e SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do 

CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 25 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007581-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007581-58.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANDERSON DE SOUZA 

RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como extrato completo de 

consulta balcão SPC e SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do 

CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 25 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007606-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA FERNANDA DE OLIVEIRA CARDOZO (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007606-71.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUDMILLA FERNANDA DE 

OLIVEIRA CARDOZO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de 

residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem 

como extrato completo de consulta de balcão SPC e SERASA, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006287-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

WILTON SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006287-68.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WILTON SOUZA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como extrato 

completo de consulta de balcão SPC e SERASA, sob pena de extinção 

(art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006452-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DE MORAES (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006452-18.2017.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITA DE MORAES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta balcão de SPC e 

SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 25 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006104-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ISAIAS ARAUJO NERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006104-97.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ISAIAS ARAUJO NERES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta balcão de SPC e 

SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 25 de setembro de 
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2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006925-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

LUCIA DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006925-04.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIA DE SOUZA RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta balcão de SPC e 

SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 25 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007605-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRIELE REGINA DE ALMEIDA VIANA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007605-86.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SANDRIELE REGINA DE 

ALMEIDA VIANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta balcão 

de SPC e SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 25 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007577-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALEX RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007577-21.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RODRIGO ALEX RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta 

balcão de SPC e SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 25 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007604-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VALDINETE ALVES DA SILVA SENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007604-04.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VALDINETE ALVES DA SILVA 

SENA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta balcão de SPC e 

SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 25 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005352-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

SILVIA SILVA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005352-91.2018.8.11.0006. INTERESSADO: SILVIA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Inicialmente, em relação ao 

pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebe-se a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação. Cite-se o requerido para que, 

caso queira, conteste a ação. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005559-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005559-90.2018.8.11.0006. REQUERENTE: DAIANY RODRIGUES DE 
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MORAES REQUERIDO: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em fundamentar o motivo para a concessão da tutela de 

urgência, bem como mencionar qual o pedido antecipatório, conforme 

dispõe o art. 319 do CPC. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010484-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SILVANE CRISTINA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010484-78.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SILVANE CRISTINA SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em 

seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 25 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011972-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011972-68.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO DE LIMA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A, BOA VISTA SERVICOS S.A. 

Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte 

Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial 

comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento 

da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002633-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002633-10.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JESSICA DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 25 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010615-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

VANILDO LELIS DE AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010615-53.2016.8.11.0006. REQUERENTE: VANILDO LELIS DE AQUINO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em 

seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 25 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002572-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CANDIA DE SOUZA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002572-52.2016.8.11.0006. REQUERENTE: RODRIGO CANDIA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em 

seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 25 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002451-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON CUIABANO GARCIA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002451-24.2016.8.11.0006. REQUERENTE: CLEITON CUIABANO GARCIA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende à inicial comprovante de residência em seu nome, contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, 

sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, 

com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002645-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

CLAUDIA NATALICE MAGRI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002645-24.2016.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDIA NATALICE MAGRI 

DA SILVA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a 

parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial 

comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento 

da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003731-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

VILMA DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003731-30.2016.8.11.0006. REQUERENTE: VILMA DA COSTA E SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Primeiramente, proceda-se a mudança 

da fase processual. Intime-se o Executado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante cálculo 

apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado 

o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523) Depois de cumprida esta providência 

e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, intime-se a parte 

autora para apresentar cálculo atualizado, bem como requerer o que 

entender de direito. Caso haja pedido de penhora via bacenJud, deve o 

Exequente indicar o expressamente o valor atualizado e o CNPJ a ser 

utilizado na busca. Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências. 

Cumpra-se. CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012065-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL NORTE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

HADYSON SA FLORO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA FREITAS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012065-65.2015.8.11.0006. REQUERENTE: PANTANAL NORTE 

COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME REQUERIDO: FERNANDA FREITAS 

SANTOS Vistos, etc. Verifica-se na diligência juntada pelo oficial de justiça 

no ID 10726532 que não foi possível intimar a Requerida da sentença de ID 

9306219, em razão da mudança de endereço. Instada a manifestar-se, a 

parte Requerente quedou-se inerte. Tendo em vista o trânsito em julgado 

da sentença e nada ter sido requerido, arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011040-56.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDENICE MORAES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011040-56.2011.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDENICE MORAES DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos, etc. Intime-se a 

parte Requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito acerca da manifestação retro. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002165-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT 

(ADVOGADO(A))

ELIEL REGIS DE LIMA (REQUERENTE)

MONIQUE ABREU GAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002165-46.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ELIEL REGIS DE LIMA 

REQUERIDO: DECOLAR. COM LTDA., AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 

Tendo em vista a manifestação de ID 11647606, designe-se uma nova 

data para realização de audiência de conciliação para a DECOLAR. COM 

LTDA. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e formas legais, 

com observância no novo endereço indicado na manifestação retro. 

Intime-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de setembro 

de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004692-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MACHADO SILVA (REQUERENTE)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004692-34.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO VITOR MACHADO 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Verifica-se nos autos que a 

parte Requerente justificou o motivo de sua ausência na audiência de 

conciliação, conforme atestado médico juntado no ID 11605347. Assim, 

designe-se uma nova data para a realização de audiência de conciliação. 

Intimem-se as partes, nos termos e formas legais. Cumpra-se. CÁCERES, 

25 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012066-50.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HADYSON SA FLORO (ADVOGADO(A))

PANTANAL NORTE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA BENTO GARCIA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012066-50.2015.8.11.0006. REQUERENTE: PANTANAL NORTE 

COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME REQUERIDO: SILVANA BENTO 

GARCIA - ME Vistos, etc. Verifica-se nos autos que a parte Requerida não 

foi intimada da sentença de ID 9306451, conforme diligência negativa 

juntada pelo oficial de justiça no ID 10771793. Tendo em vista que a parte 

Requerida não foi intimada da sentença, indefiro, por ora, o pedido de 

cumprimento de sentença. Intime-se a parte Requerente, para no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar novo endereço da Requerida, sob pena de 

arquivamento dos autos. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011343-31.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

GIOVANA PONHE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011343-31.2015.8.11.0006. REQUERENTE: GIOVANA PONHE 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o(a) recorrente, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizada ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Intime-se. CÁCERES, 

25 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005575-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

AMANDA GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANAINA FRANCO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005575-44.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CATARINO BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos, etc. Este Juízo vislumbra que ainda não há 

elementos para a concessão da medida antecipatória. Isto posto, nos 

termos do art. 303, § 6°, do CPC, intime-se o requerente para emendar a 

petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, consistente em informar qual o 

tipo de ação que pretende ingressar após o deferimento da tutela 

antecipada. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LESTE DO AMARAL LEAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001364-62.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LESTE DO AMARAL LEAL 

REQUERIDO: MARCIO DA SILVA ALMEIDA Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte requerida foi citada um dia antes da 

realização da solenidade, estando em desacordo com o Enunciado 19 da 

Turma Recursal. Isto posto, proceda a secretaria da vara com o 

agendamento de nova audiência de conciliação, devendo as partes serem 

intimadas da data. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002365-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVAN SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002365-53.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SILVAN SOUZA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em 

seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 26 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011615-93.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA (ADVOGADO(A))

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA MATIAS RONDON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011615-93.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA MATIAS 

RONDON EXECUTADO: BANCO DO BRASIL Vistos, etc. Intime-se o 

Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo exequente, 

advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, 

será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, 

art. 523) Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a dívida 

ou sendo paga parcialmente, intime-se a parte autora para apresentar 

cálculo atualizado, bem como requerer o que entender de direito. Caso 

haja pedido de penhora via BacenJud, deve o Exequente indicar o 

expressamente o valor atualizado e o CNPJ a ser utilizado na busca. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

CÁCERES, 26 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010843-62.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA CAROLINA GOMES NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010843-62.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: MARIA CAROLINA GOMES 

NETO EXECUTADO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A Vistos, etc. 

Para a análise do pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, 

deverá o(a) recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

declaração de hipossuficiência atualizada ou outro documento que 

comprove que o recolhimento do preparo prejudicará seu sustento próprio 

ou de sua família, haja vista que a gratuidade de justiça é automática 
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somente em primeira instancia. Intime-se. CÁCERES, 26 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011790-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011790-82.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANA ALMEIDA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos, etc. Nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial cópia 

de comprovante de residência em seu nome (cópia de fatura de consumo 

de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, consumo 

de água, ou outro comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 26 

de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010977-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

REIKO GISELE HAYASHIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010977-55.2016.8.11.0006. REQUERENTE: REIKO GISELE HAYASHIDA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 26 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003243-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

GENILSON LUIZ COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003243-75.2016.8.11.0006. REQUERENTE: GENILSON LUIZ COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 26 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003110-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

RENATA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003110-33.2016.8.11.0006. REQUERENTE: RENATA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 26 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011924-46.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA SANTANA CONCEPCION (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011924-46.2015.8.11.0006. REQUERENTE: AMANDA SANTANA 

CONCEPCION REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte 

Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial 

comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento 

da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 26 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003831-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES DA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003831-82.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EUDES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 26 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010545-70.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIENE ROSA ALDA CRUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010545-70.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIENE ROSA ALDA CRUZ 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente, para no prazo de 05 (cinco), 

manifestar nos autos ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do processo. CÁCERES, 26 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

DOTHIEIS OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000783-81.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DOTHIEIS OLIVEIRA LOPES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 26 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005157-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE PAULO MOREIRA NUNES (REQUERENTE)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005157-43.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VICENTE DE PAULO MOREIRA 

NUNES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 26 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RONDON GARCIA SERVICOS MECANICOS LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010088-04.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Primeiramente, 

proceda-se a Secretaria da Vara com a habilitação da segunda parte ré 

nos autos GARCIA E RONDON GARCIA LTDA, conforme petição inicial de 

ID 276670. Após, designe-se uma data para realização da audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se a parte ré GARCIA E RONDON GARCIA 

LTDA, nos termos e formas legais. Intime-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 26 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005172-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005172-12.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE ANTONIO PIRES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Verifica-se no AR juntado no ID 

12621980 que a parte Requerida não foi citada/intimada em tempo hábil 

para comparecer na audiência de conciliação. Assim, designe-se uma 

nova data para realização da audiência de conciliação. Intimem-se as 

partes, nos termos e formas legais. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011737-38.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

MAYKON GUINTER ALBRECHT JAGNOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011737-38.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MAYKON GUINTER 

ALBRECHT JAGNOW REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte 

Requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

processo. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010242-56.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

EURIDES SATURNINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010242-56.2015.8.11.0006. REQUERENTE: EURIDES SATURNINO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc. Instada a manifestar nos autos acerca dos documentos de 

comprovação peticionados pela parte Requerida, a Requerente requereu 

prosseguimento do feito em razão de ter interposto recurso inominado, 

conforme manifestação juntada no ID 12915369. Compulsando os autos, 

verifica-se que não há presença de recurso inominado e tampouco 

existência do ID 10127582 indicado na manifestação de ID 12915369. 

Intime-se a parte Requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos. Cumpra-se. 
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CÁCERES, 26 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010563-28.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES (ADVOGADO(A))

JOAQUIM PIRES DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE HASSON (ADVOGADO(A))

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, MANIFESTAR ACERCA DO BACEN NEGATIVO, REQUERENDO O 

QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011973-87.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IPE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DO BACEN NEGATIVO, REQUERENDO O QUE DE 

DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

NEUSA TAQUES CASTRO CINTRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010339-22.2016.8.11.0006. REQUERENTE: NEUSA TAQUES CASTRO 

CINTRA REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, TAM LINHAS AÉREAS 

S/A Vistos, etc. Intime a parte Requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar nos autos ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento do processo. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012400-55.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

ODENILSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRA MARTINS & BARBOSA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012400-55.2013.8.11.0006. REQUERENTE: ODENILSON JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: MEIRA MARTINS & BARBOSA LTDA - ME Vistos, etc. Intime a 

parte Requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 26 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010522-61.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

SIMONE JASSEK DRUMOND (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

MONISE FONTES BARRETO (ADVOGADO(A))

TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO 

S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010522-61.2014.8.11.0006. REQUERENTE: MARCO ANTONIO 

CORBELINO REQUERIDO: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E 

ARTIGOS PARA DECORACAO S.A., MASTERCARD BRASIL LTDA 

Vistos,etc. Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrida 

apresentou as contrarrazões. Remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006066-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS FERREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006066-85.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROBERTO CARLOS FERREIRA 

DA SILVA FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Verifica-se no AR juntado no ID n. 12743691 que o Requerido não foi 

citado/intimado para comparecer à audiência de conciliação, em razão da 

mudança de endereço informado nos autos. Tendo em vista que a parte 

Requerente informou novo endereço, designe-se uma nova data para a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte 

promovida, nos termos e forma legais. Intimem-se a parte Requerente, com 

as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 26 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005840-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005840-80.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GABRIEL VIANA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Intime a parte 

Requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 27 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012827-81.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU (ADVOGADO(A))

OLINDA SIMOES PEDROGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUIS DIAS PEREZ (ADVOGADO(A))
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INDUSTRIAS JAMAR LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DO BACEN NEGATIVO, REQUERENDO O QUE DE 

DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010802-32.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO MATIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010802-32.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO MATIAS 

DOS SANTOS EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Intime-se o Executado, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante 

atualizado, consoante cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o 

(a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será 

acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 

523) Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a dívida ou 

sendo paga parcialmente, intime-se a parte autora para apresentar cálculo 

atualizado, bem como requerer o que entender de direito. Caso haja pedido 

de penhora via bacenJud, deve o Exequente indicar o expressamente o 

valor atualizado e o CNPJ a ser utilizado na busca. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de setembro 

de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011044-88.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

SALVADOR GONCALVES JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011044-88.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: SALVADOR GONCALVES 

JUNIOR EXECUTADO: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES 

S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Vistos, etc. Intime-se o Executado, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante 

atualizado, consoante cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o 

(a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será 

acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 

523) Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a dívida ou 

sendo paga parcialmente, intime-se a parte autora para apresentar cálculo 

atualizado, bem como requerer o que entender de direito. Caso haja pedido 

de penhora via bacenJud, deve o Exequente indicar o expressamente o 

valor atualizado e o CNPJ a ser utilizado na busca. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de setembro 

de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010827-45.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

EDSON LUIZ DO CARMO BARBOSA JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

BODY SYSTEMS LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010827-45.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: EDSON LUIZ DO CARMO 

BARBOSA JUNIOR EXECUTADO: BODY SYSTEMS LTDA. Vistos, etc. 

Intime-se o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523) Depois de cumprida esta providência e não 

sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, intime-se a parte autora 

para apresentar cálculo atualizado, bem como requerer o que entender de 

direito. Caso haja pedido de penhora via bacenJud, deve o Exequente 

indicar o expressamente o valor atualizado e o CNPJ a ser utilizado na 

busca. Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências. 

Cumpra-se. CÁCERES, 27 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007318-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

MAURICIO TEODORO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007318-26.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MAURICIO TEODORO JUNIOR 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Verifica-se do AR 

juntado no ID 12148166 que o Requerido não foi citado/intimado para 

comparecer na audiência de conciliação, em razão da mudança de 

endereço informado nos autos. Tendo em vista que a parte Requerente 

informou novo endereço para o prosseguimento do feito, conforme ID 

12778772, designe-se uma nova data para a realização da audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma 

legais. Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de 

setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011330-66.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011868-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ VOLGARIM EUZEBIO (EXEQUENTE)

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011942-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIENE ARCANJO DE DEUS PIRES (REQUERENTE)

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 225299 Nr: 10874-53.2017.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA GARCIA DE CARVALHO GALACIO, 

RENATA GARCIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358

 Vistos etc.

Trata-se de TCO instaurado para apurar a prática, em tese, de crimes de 

difamação, cuja ação penal é privada e somente se procede mediante 

queixa, nos termos do art. 145 do CP, a qual até a presente data não foi 

interposta.

Dispõem os artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal e 38, do 

Código de Processo Penal, verbis:

“Art. 103 - Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do 

direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 

6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do 

crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se 

esgota o prazo para oferecimento da denúncia.”

“Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

 IV – pela prescrição, decadência ou perempção;

(...)”

“Art. 38 - Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante 

legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer 

dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem 

é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o 

prazo para o oferecimento da denúncia.”

 Logo, considerando que os fatos delitivos ocorreram na data de 

03/08/2017, decorrido mais doze meses desde então e, não tendo sido 

ajuizada a queixa crime pela vítima, tem-se que ocorreu a decadência.

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de DEBORA GARCIA DE 

CARVALHO GALACIO e RENATA GARCIA DE CARVALHO, devidamente 

qualificada nos autos, com fulcro nos artigos 103 e 107, inciso IV, ambos 

do Código Penal e art. 38, do Código de Processo Penal e, 

consequentemente, determino o arquivamento do processo.

P. R. I. e após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAN (ADVOGADO(A))

ITALO CACERES DAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000818-07.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ITALO CACERES DAN 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. Em síntese, alega o 

requerente que, ao realizar compras no comércio local, teve seu crédito 

indeferido ante a negativação de seu nome pela requerida. Aduz ainda 

que não possui negócio jurídico com a promovida. Após a tentativa de 

solução extrajudicial do impasse, a qual restou inexitosa, recorreu ao 

judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência a exclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. É o que merece relato. Passa-se 

a decidir. Pois bem. Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro 

no art. 298 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da medida. 

Compulsando os autos, verifica-se a ausência do fumus boni iuris, tendo 

em vista que os fatos narrados na inicial e o direito reclamado dependem 

de dilação probatória, ante a impossibilidade de se aferir a existência ou 

não de negócio jurídico entre as partes. Dessa forma, não estando 

demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o 

indeferimento é medida que se impõe. Isto posto, indefere-se o pedido 

postulado. Recebe-se a inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC. Cite-se a parte promovida, na forma e moldes legais. Anote-se, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do requerente, devendo a 

requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Proceda a secretaria da vara com o agendamento de audiência de 

conciliação. Intimem-se as partes acerca da presente decisão. Cumpra-se. 

CÁCERES, 4 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEIDE LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001180-09.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROSELEIDE LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Em síntese, alega a requerente 

que, ao realizar compras no comércio local, teve seu crédito reprovado 

tendo em vista a negativação de seu nome realizada pela requerida. Aduz 

ainda que não possui negócio jurídico com a promovida. Após tentativa de 

solução extrajudicial do impasse, que restou inexitosa, recorreu ao 

judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência a exclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. É o que merece relato. Passa-se 

a decidir. Pois bem. Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro 

no art. 298 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da medida. 

Compulsando os autos, verifica-se a ausência do fumus boni iuris, pois os 

fatos narrados na inicial e o direito reclamado dependem de dilação 

probatória, ante a impossibilidade de se aferir a existência ou não de 

negócio jurídico entre as partes. Dessa forma, não estando demonstrado 

nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento 

é medida que se impõe. Isto posto, indefere-se o pedido postulado. 

Recebe-se a petição inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC. Cite-se a parte promovida, na forma e moldes legais. Anote-se, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da requerente, devendo a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 85 de 610



requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da mesma, nos termos requeridos na 

inicial. Proceda a secretaria da vara com o agendamento de audiência de 

conciliação, devendo as partes serem intimadas. Intimem-se as partes 

acerca da presente decisão. Cumpra-se. CÁCERES, 4 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

JOAO ADEILDO FERREIRA ORTIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001615-17.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO ADEILDO FERREIRA 

ORTIZ REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012091-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERLAN CASUPA ROJAS (REQUERENTE)

MARIA CLEUZA DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012091-29.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ERLAN CASUPA ROJAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida. Consoante se infere nos 

ids. 13348833 e 13348829, a parte embargante efetuou o cumprimento 

voluntário da sentença, havendo o recurso oposto perdido o seu 

interesse. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decide-se NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ante a 

perda do interesse recursal. Publicada eletronicamente. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011014-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE HELLENSBERGER FERREIRA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011014-82.2016.8.11.0006. REQUERENTE: CRISTIANE HELLENSBERGER 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Considerando que a parte Recorrente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011100-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DE SOUZA DA CRUZ (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011100-53.2016.8.11.0006. REQUERENTE: GEOVANE DE SOUZA DA 

CRUZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Considerando que a parte Recorrente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003681-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003681-04.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004007-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

GRACA SANDRA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004007-27.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EXECUTADO: GRACA SANDRA 

SANTOS Vistos, etc. Analisando a certidão de id. 14794464, bem como a 

sentença de id. 11573498, verifica-se a presença de erro material no 

tocante às custas processuais. Isto posto, nos termos do art. 494, I, do 

CPC, altera-se a sentença acima mencionada, excluindo de seu texto o 

parágrafo abaixo: "Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95". 
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No mais, permanece inalterada. Restitua-se o prazo recursal. Intimem-se 

as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010948-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

KELY DA SILVA PACHORI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010948-05.2016.8.11.0006. REQUERENTE: KELY DA SILVA PACHORI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte requerente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se à mesma os 

benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002218-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENILTON CARLOS DE SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

KHRISTIAN SANTANA RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002218-56.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LENILTON CARLOS DE 

SOUZA CAMPOS REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO, ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Considerando 

que o requerente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a este os benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Citem-se os 

recorridos para apresentarem as contrarrazões. Após, remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de outubro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005694-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI 

(ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES (ADVOGADO(A))

EDNA MARIA DE PAULA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005694-05.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EDNA MARIA DE PAULA 

ARAUJO REQUERIDO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S 

A, BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Em síntese, alega a requerente que 

possui cartão de crédito perante a instituição financeira, sendo que 

efetuou pagamento parcial de algumas faturas. Aduz ainda que, sem sua 

autorização, os requeridos efetuaram financiamentos para quitação dos 

valores não pagos, tendo seu nome negativado. Após tentativas de 

solução do impasse, as quais resultaram inexitosas, recorreu ao judiciário, 

requerendo em sede de tutela de urgência a exclusão dos cadastros de 

proteção ao crédito. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Pois bem. 

Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. 

Compulsando os autos, verifica-se a ausência do fumus boni iuris, pois os 

fatos narrados na inicial e o direito reclamado dependem de dilação 

probatória, tendo em vista a impossibilidade de se aferir, neste momento, a 

existência ou não de negócio jurídico (financiamento/parcelamento) entre 

as partes. Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os 

requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que 

se impõe. Desse modo, indefere-se, por ora, o pedido pretendido. 

Recebe-se a petição inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC. Citem-se as promovidas, na forma e moldes legais. Anote-se, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Intimem-se as partes acerca da presente decisão, bem como da 

audiência agendada para o dia 22 de janeiro de 2019, às 14h30min. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005701-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

BARBARA LIMA E CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005701-94.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NATHALIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Em síntese, alega a requerente ter sido aprovada na seleção 

para transferência do seu curso para o Campus de Cáceres. Aduz ainda 

que, ao efetuar o pedido de aproveitamento de estudos, teve certas 

disciplinas negadas para fins de aproveitamento. Com isto, recorreu ao 

judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência o aproveitamento das 

disciplinas negadas. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Pois bem. 

Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil É 

o caso de indeferimento da medida. Compulsando os autos, verifica-se a 

ausência do fumus boni iuris, vez que os fatos narrados na inicial e o 

direito reclamado dependem de dilação probatória, pois aparentemente há 

divergência de conteúdo programático das disciplinas em questão. Nesse 

sentido: "RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ENSINO SUPERIOR – PEDIDO 

DE APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS NEGADO – DIFERENÇA ENTRE OS 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTIFICA 

DAS UNIVERSIDADES – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – 

DISCRICIONARIDADE DA INSITUIÇÃO DE ENSINO – SENTENÇA 

RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Dessa forma, não merece 

acolhida a irresignação da parte autora quanto ao indeferimento do pedido 

de aproveitamento de disciplinas. Isso se deve ao fato de que as 

Entidades de Ensino gozam de discricionariedade no trato da avaliação de 

seus alunos, bem como no que se refere a valorar a identidade de 
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disciplinas cursadas em outra Universidade, cujos parâmetros 

orientadores do exercício daquela liberdade de decisão não estão afetos 

ao controle jurisdicional. Assim, uma vez definidos os critérios de 

avaliação, descabe ao Estado-Juiz substituir a atuação técnico-científica 

da universidade para adentrar no mérito quanto aos requisitos para o 

deferimento do aproveitamento de disciplinas, restando apenas ao 

Judiciário examinar se aqueles foram formalmente atendidos, o que restou 

comprovado no presente feito. (Ap 16303/2012, DR. SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 13/11/2012, Publicado no DJE 28/11/2012)". Dessa 

forma, não estando demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da 

tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Isto posto, 

indefere-se o pedido postulado. Dispensada a audiência de conciliação, 

em razão da natureza da ação. Cite-se a parte promovida para que, caso 

queira, conteste a demanda. Intimem-se as partes acerca da presente 

decisão. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005704-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA LIMA E CASTRO (ADVOGADO(A))

MASOUD EMAID MASOUD NIMER ALI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005704-49.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MASOUD EMAID MASOUD 

NIMER ALI REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Em síntese, alega o requerente ter sido 

aprovado no processo seletivo para transferência de seu curso para o 

Campus de Cáceres do ente requerido. Aduz ainda que teve certas 

disciplinas negadas para fins de aproveitamento de estudos. Com isto, 

recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência a 

autorização do aproveitamento de estudos. É o que merece relato. 

Passa-se a decidir. Pois bem. Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, 

com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de indeferimento da medida. 

Compulsando os autos, verifica-se a ausência do fumus boni iuris, pois os 

os fatos narrados na inicial e o direito reclamado dependem de dilação 

probatória, tendo em vista que aparentemente há diferença entre os 

conteúdos programáticos. Nesse sentido: "RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – ENSINO SUPERIOR – PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE 

MATÉRIAS NEGADO – DIFERENÇA ENTRE OS CONTEÚDOS 

PROGRAMÁTICOS – AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTIFICA DAS 

UNIVERSIDADES – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – 

DISCRICIONARIDADE DA INSITUIÇÃO DE ENSINO – SENTENÇA 

RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Dessa forma, não merece 

acolhida a irresignação da parte autora quanto ao indeferimento do pedido 

de aproveitamento de disciplinas. Isso se deve ao fato de que as 

Entidades de Ensino gozam de discricionariedade no trato da avaliação de 

seus alunos, bem como no que se refere a valorar a identidade de 

disciplinas cursadas em outra Universidade, cujos parâmetros 

orientadores do exercício daquela liberdade de decisão não estão afetos 

ao controle jurisdicional. Assim, uma vez definidos os critérios de 

avaliação, descabe ao Estado-Juiz substituir a atuação técnico-científica 

da universidade para adentrar no mérito quanto aos requisitos para o 

deferimento do aproveitamento de disciplinas, restando apenas ao 

Judiciário examinar se aqueles foram formalmente atendidos, o que restou 

comprovado no presente feito. (Ap 16303/2012, DR. SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 13/11/2012, Publicado no DJE 28/11/2012)". Dessa 

forma, não estando demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da 

tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Isto posto, 

indefere-se o pedido postulado. Dispensada a audiência de conciliação, 

em razão da natureza da ação. Cite-se a parte requerida para que, caso 

queira, conteste a demanda. Intimem-se as partes acerca da presente 

decisão. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003916-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR BRUNO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003916-68.2016.8.11.0006. REQUERENTE: VALDEIR BRUNO DA COSTA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a requerida, 

após a oposição dos embargos declaratórios, efetuou o cumprimento das 

obrigações dispostas na sentença, verifica-se a perda do interesse no 

julgamento dos aclaratórios. Isto posto, não se recebe os embargos 

opostos, ante a falta de interesse. Apresente o requerente a 

comprovação de sua atual hipossuficiência financeira no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de deserção do recurso interposto. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ADILSON FERNANDES DE ARAUJO COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000466-49.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ADILSON FERNANDES DE 

ARAUJO COSTA REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

AGUAS DO PANTANAL Vistos, etc. Em síntese, aduz o requerente que 

utiliza os serviços da requerida, sendo registrado sob a matrícula 

408106-4. Alega ainda que, mesmo estando adimplente, teve seu 

fornecimento de água interrompido. Após tentar resolução do impasse 

extrajudicialmente, a qual restou inexitosa, recorreu ao judiciário, 

requerendo em sede de tutela de urgência a restabelecimento do 

fornecimento de água, bem como a abstenção de cobrança de taxa de 

religação. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Pois bem. Reporta-se 

ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes 

requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da medida. Dos autos, há documentos indicadores 

da verossimilhança das alegações do requerente, vez que restou 

comprovada a sua adimplência com a requerida, não se justificando o 

corte ocorrido. Com relação ao perigo na demora, este demonstra-se 

comprovado, pois o fornecimento de água, nos dias atuais, é essencial 

para a manutenção da vida. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da tutela 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma. Isto posto, 

DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos 

legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 

330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à 

requerida que restabeleça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

fornecimento de água na matrícula 408106-4, bem como se abstenha de 

efetuar a cobrança da taxa de religação, sob pena de crime de 

desobediência; c) Dispensada a audiência de conciliação em razão da 

natureza da ação; d) Cite-se a requerida para que, caso queira, conteste 

a demanda; e) Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 
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regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do requerente, 

devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial; f) Intimem-se as partes da presente decisão; g) 

Cumpra-se. CÁCERES, 4 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003369-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUDERICO DEMELLO GARCIA (REQUERENTE)

WANTUIL FERNANDES JUNIOR (ADVOGADO(A))

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003369-57.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RUDERICO DEMELLO GARCIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Em síntese, alega o requerente que recebeu uma notificação 

da requerida, em razão de uma inspeção realizada na sua unidade 

consumidora, gerando a cobrança de R$ 15.197,44 (quinze mil cento e 

noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos). Aduz ainda que 

entrou com recurso administrativo, porém teve sua pretensão negada. 

Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência 

a abstenção da cobrança decorrente da inspeção. É o que merece relato. 

Passa-se a decidir. Pois bem. Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, 

com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da medida. Dos autos, 

há documentos indicadores da verossimilhança das alegações do 

requerente, pois o mesmo não foi cientificado da data para acompanhar a 

inspeção caso quisesse, tendo esta sido realizada de forma unilateral. 

Com relação ao perigo na demora, este encontra-se demonstrado, pois o 

requerente corre o risco de a qualquer momento ter o fornecimento de 

energia elétrica interrompido. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da tutela 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma., Isto posto, 

decide-se: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos 

legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 

330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA, determinado à 

requerido que se abstenha de realizar cobranças no tocante a inspeção 

realizada, bem como de efetuar o corte do fornecimento de energia 

elétrica da unidade consumidora do requerente, sob pena de multa diária 

de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) até o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais); c) Cite-se a parte promovida, na forma e moldes legais; 

d) Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do requerente, 

devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial; e) Intimem-se as partes acerca da presente decisão, 

bem como da audiência designada para o dia 13 de novembro de 2018, às 

15h00min; f) Cumpra-se. CÁCERES, 4 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005716-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES BRAZ (REQUERENTE)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005716-63.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ARISTIDES BRAZ 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CÁCERES Vistos, etc. Em síntese, aduz o 

requerente que era proprietário de um imóvel situado na Rua Prudente de 

Moraes, n°. 196, Quadra 12, Lote 13, Bairro Jardim Cidade Nova, tendo 

vendido o bem no ano de 2015. Aduz ainda que foi recebido pelo 

comprador correspondência do Cartório de Protestos, referente a IPTU 

dos exercícios de 2011 e 2012. Com isto, recorreu ao judiciário, 

requerendo em sede de tutela d urgência a retirada de seu nome na Dívida 

Ativa. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Quanto à tutela de 

urgência, é caso de indeferimento da medida. O deferimento da tutela de 

urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

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

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. Compulsando os autos, verifica-se a ausência 

do fumus boni iuris, pois os fatos narrados na inicial e o direito reclamado 

dependem de dilação probatória, ante a inexistência de comprovação de 

quitação do IPTU dos exercícios em questão. Dessa forma, não estando 

demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o 

indeferimento é medida que se impõe. Isto, posto, indefere-se o pedido 

postulado. Dispensada a audiência de conciliação, em razão da natureza 

da ação. Cite-se o requerido para que, caso queira, conteste a demanda. 

Intimem-se as partes da presente decisão, bem como o requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de 

residência. Cumpra-se. CÁCERES, 5 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003396-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES (REQUERENTE)

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELY C. S. DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003396-40.2018.8.11.0006. REQUERENTE: GENI APARECIDA DE 

OLIVEIRA LEMES REQUERIDO: KELY C. S. DA SILVA - ME Vistos, etc. Em 

síntese, alega a requerente que efetuou compra de um anel perante a 

requerida, parcelado em dez prestações. Após a quitação da dívida, a 

parte promovida entrou em contato solicitando que a autora enviasse os 

comprovantes de pagamento, pois uma funcionária demitida havia feito 

confusão na parte financeira da empresa. Aduz ainda que, mesmo 

estando com a dívida quitada, teve seu nome inserido no rol dos 

inadimplentes. Após tentativa frustrada de solução extrajudicial do 

impasse, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela a exclusão 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. É o que merece relato. 

Passa-se a decidir. Quanto à tutela de urgência, é caso de indeferimento 

da medida. O deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” 

pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não 

violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. 

Compulsando os autos, verifica-se a ausência do fumus boni iuris, vez 

que os fatos narrados na inicial e o direito reclamado dependem de dilação 

probatória, ante a impossibilidade de se aferir se houve ou não a quitação 

do débito. Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os requisitos 

autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. 

Isto posto, indefere-se o pedido de tutela postulado. Com relação ao 

pedido de exibição de documentos, verifica-se este ser plausível, motivo 

pelo qual determina-se que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente resposta, conforme dispõe o art. 398 do CPC. Recebe-se a 

inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não 

incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. Cite-se a parte 

promovida, na forma e moldes legais. Anote-se, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 
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quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da 

prova em favor da requerente, devendo a requerida apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

da mesma, nos termos requeridos na inicial. Intimem-se as partes acerca 

da presente decisão, bem como da audiência designada para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 17h45min. Cumpra-se. CÁCERES, 5 de outubro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005733-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

ACY SILVA TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005733-02.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ACY SILVA TORRES 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Em síntese, alega a requerente 

que, ao se dirigir à Caixa Econômica Federal para realizar aumento em seu 

limite de cartão de crédito, obteve a informação de que havia uma conta 

poupança em seu nome, bem como um empréstimo consignado com o 

requerido, onde fora depositado o valor emprestado na conta aberta como 

sendo de sua titularidade. Aduz ainda que desconhece a abertura desta 

conta, bem como do empréstimo contraído sendo que, ao entrar em 

contato com a requerida, foi informada de que a contratação do negócio 

jurídico foi realizado via telefone. Após tentativas frustradas de resolução 

do impasse, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de 

urgência a abstenção de desconto em folha da requerente referente ao 

empréstimo em tela. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Pois bem. 

Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da medida. Dos autos, há documentos indicadores 

da verossimilhança das alegações da requerente, pois, segundo a 

Instrução Normativa n°. 28 do INSS, aos aposentados e pensionistas é 

vedada a contratação de empréstimo consignado por telefone, havendo 

indícios de fraude e falsificação de documento. Com relação ao perigo na 

demora, este encontra-se demonstrado, pois a requerente encontra-se na 

iminência de ter descontado de sua aposentadoria valor ao qual não 

contratou, prejudicando desta feita o seu sustento. Assim, diante dos 

fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da tutela e medidas necessárias para cumprimento da mesma. 

Isto posto, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA 

determinando ao requerido que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova os 

atos necessários para o cancelamento do desconto em folha da 

requerente, sob pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); c) Cite-se a parte 

promovida, na forma e moldes legais; d) Anote-se, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da 

prova em favor da requerente, devendo o requerido apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesmo, nos termos requeridos na inicial; e) Intimem-se as partes 

acerca da presente decisão, bem como da audiência designada para o dia 

22 de janeiro de 2019, às 17h00min; f) Cumpra-se. CÁCERES, 5 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001179-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RAFAEL RODRIGUES RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001179-24.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VANESSA CRISTINA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Trata-se de pedido 

formulado pela parte requerente, requerendo reconsideração da sentença 

proferida. É o que merece relato. Passa-se a decidir. De acordo com o art. 

494 do CPC, a sentença só pode ser alterada/reformada pelo Juízo 

prolator para correção de erro material ou através de ecolhimento de 

embargos declaratórios, o que não é o presente caso. Deveria a parte 

autora ter ingressado, durante o prazo recursal, com embargos de 

declaração ou recurso inominado. Isto posto, indefere-se a 

reconsideração pretendida, mantendo a sentença prolatada. Considerando 

que esvaiu-se o prazo recursal, proceda a secretaria da vara com o 

procedimento necessário para a cobrança de custas. Intime-se a 

requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 5 de outubro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO DA SILVA AMANCIO (REQUERENTE)

ROSINALDO DA SILVA AMANCIO (REQUERENTE)

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILADELFO DAMASCENO BARBOSA (REQUERIDO)

ANGELA CANDIDA MACIEL BARBOSA (REQUERIDO)

VALDOMIRO DA SILVA DUARTE (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

KELCIO JUNIO GARCIA (ADVOGADO(A))

EDMUNDO FILHO VIEIRA (REQUERIDO)

LUIZ FELIPE DELUQUI VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001863-80.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROSIVALDO DA SILVA 

AMANCIO, ROSINALDO DA SILVA AMANCIO REQUERIDO: VALDOMIRO 

DA SILVA DUARTE, MUNICIPIO DE CACERES, ANGELA CANDIDA MACIEL 

BARBOSA, FILADELFO DAMASCENO BARBOSA, EDMUNDO FILHO 

VIEIRA, LUIZ FELIPE DELUQUI VIEIRA Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela parte requerente Conhece-se o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifica-se que os embargos de declaração não 

constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pelo 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intime-se o requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 5 de 

outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011981-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA REGINA MARQUES (REQUERENTE)

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011981-30.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANA REGINA MARQUES 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida. Conhece-se o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifica-se que os embargos de declaração não constituem via 

processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. Os argumentos apresentados pela embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decide-se CONHECER DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se 

incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos seus 

próprios fundamentos. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 5 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013347-80.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS (ADVOGADO(A))

REINALDO PEREIRA (EXEQUENTE)

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

C&A MODAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8013347-80.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: REINALDO PEREIRA 

EXECUTADO: C&A MODAS LTDA, BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pelas partes. 

Conhecem-se os presentes recursos, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pelos 

embargantes apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

de id. 15140046, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser 

rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decide-se CONHECER AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Apresente o 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias, apresente cálculo atualizado da 

dívida, bem como para que requeira o que entender de direito. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 5 de 

outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002330-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DINA APARECIDA DE FARIAS LIMA (REQUERENTE)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002330-93.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DINA APARECIDA DE FARIAS 

LIMA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS 

S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

apresentados por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A Conhece-se o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifica-se que os embargos de declaração não 

constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intime-se a embargante. Cumpra-se. CÁCERES, 1 de 

outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002001-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002001-81.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO GARCIA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida. 

Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifica-se que os embargos de declaração não 

constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 1 de 

outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA ALVES CANDIDO DALTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR (ADVOGADO(A))

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010033-53.2016.8.11.0006. REQUERENTE: WANDERLEIA ALVES 

CANDIDO DALTO REQUERIDO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA 

S/A Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados 

pela requerida. Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 1 de 

outubro de 2018.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003339-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

NIVANIA DA SILVA FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003339-22.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NIVANIA DA SILVA FARIAS 

REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Passa-se a decidir. Infere-se dos autos que a requerente foi intimada para 

emendar a inicial, porém acostou documento diverso, pois a consulta de 

balcão é aquela em que a parte comparece pessoalmente ao CDL e lhe é 

fornecido o extrato. Por fim, não há que se falar em ausência de 

oportunidade para a correção da falha, vez que a parte foi devidamente 

intimada, razão pela qual INDEFERE-SE a inicial. Diante do exposto, julga-se 

extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, 

parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem custas e despesas processuais. Transitada em julgado, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 4 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003357-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

DELMIRA PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003357-43.2018.8.11.0006. REQUERENTE: DELMIRA PAES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a 

decidir. Infere-se dos autos que a requerente foi intimada para emendar a 

inicial, porém transcorreu-se o prazo sem que a determinação fosse 

atendida. Por fim, não há que se falar em ausência de oportunidade para a 

correção da falha, vez que a parte foi devidamente intimada, razão pela 

qual INDEFERE-SE a inicial. Diante do exposto, julga-se extinto o processo, 

sem exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 

485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas 

processuais. Transitada em julgado, arquive-se. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 4 de 

outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003387-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

RAIANE SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003387-78.2018.8.11.0006. REQUERENTE: RAIANE SANTANA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Infere-se dos autos que a requerente foi intimado para emendar a inicial, 

deixando transcorrer o prazo sem que houvesse qualquer manifestação. 

Por fim, não há que se falar em ausência de oportunidade para a correção 

da falha, vez que a parte foi devidamente intimada, razão pela qual 

INDEFERE-SE a inicial. Diante do exposto, julga-se extinto o processo, sem 

exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intime-se a requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 5 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006722-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARTINHA MARIANA PENA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006722-42.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARTINHA MARIANA PENA 

ALVES REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte requerente não compareceu à audiência 

realizada. Analisando a petição e documento de ids. 15457159 e 

15457173, denota-se que não merece acolhimento, pois a autora sabia da 

solenidade desde 13/08/2018, ou seja, mais de 30 (trinta) dias com 

antecedência. Ademais o atestado acostado somente possui efeitos para 

fins trabalhistas, conforme expresso no documento, como também não é 

motivo plausível para o seu não comparecimento. Isto posto, extingue-se o 

feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Conforme disposto no Enunciado n°. 28 do FONAJE, condena-se a 

requerente aopagamento das custas. Sem honorários. Transitada em 

julgado, arquive-se o presente feito. Sentença publicada eletronicamente. 

Intime-se a autora. Cumpra-se. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012020-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012020-27.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ OLIVEIRA DA COSTA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida. Conhece-se o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. 

Verifica-se que os embargos de declaração não constituem via 

processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. Os argumentos apresentados pela embargante apresentam-se 

como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decide-se CONHECER DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se 

incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos seus 

próprios fundamentos. Apresente a parte requerente comprovação de sua 

hipossuficiência financeira, sob pena de deserção do recurso interposto, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Publicada eletronicamente. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011449-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

JOAO HARRISON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011449-90.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO HARRISON PEREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida. Nos ids. 11396810 e 

11396812, a embargante efetuou o cumprimento espontâneo da sentença. 

Com isto, verifica-se a perda do interesse recursal dos aclaratórios 

opostos. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decide-se NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Apresente a parte requerente a comprovação 

de sua hipossuficiência financeira no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de deserção do recurso interposto. Publicada eletronicamente. Intimem-se 

as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003392-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UGO ANGELO RECK DE MENDONCA (REQUERENTE)

joão carlos polisel (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003392-71.2016.8.11.0006. REQUERENTE: UGO ANGELO RECK DE 

MENDONCA REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela requerida. Conhece-se 

o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifica-se que os embargos de declaração não 

constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 1 de 

outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005292-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELANE GONCALVES (ADVOGADO(A))

CAMILLA APARECIDA SABINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005292-21.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CAMILLA APARECIDA 

SABINO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a 

decidir. Infere-se dos autos que a requerente foi intimada para emendar a 

inicial, juntando documentos diversos daqueles que foram determinados. 

Foi-se determinada a juntada de extrato de consulta balcão, que deveria 

ser retirado no CDL e na ACEC, conforme disposto no despacho de id. 

15142484, porém a requerente juntou consulta tirada da internet, ou seja, 

não eram os documentos pretendidos, como também juntou como 

comprovante de endereço nota fiscal de compra, não sendo esta 

documento apto a comprovação de residência. Pelos motivos 

mencionados acima, INDEFERE-SE A PETIÇÃO INICIAL e julga-se extinto o 

processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único 

c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Sentença 

publicada eletronicamente. Intime-se a requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 

2 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011839-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALIETE DA CONCEICAO PACHORI (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011839-26.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ALIETE DA CONCEICAO 

PACHORI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial documentos pessoais de identificação civil 

(RG e CPF) legíveis e comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001892-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001892-33.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: KLEBER DE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, 

transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 

02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de 

alvará para levantamento integral dos valores depositados, devendo 

serem transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. 

Oficie-se à Receita Federal, encaminhando cópia da presente, bem como 

do cálculo de id. 13006410, para adoção das medidas cabíveis, tendo em 

vista que o executado não comprovou o recolhimento referente ao Imposto 

de Renda. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002568-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

KLEBER DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002568-78.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: KLEBER DE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 
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etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, 

transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 

02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de 

alvará para levantamento integral dos valores depositados, devendo 

serem transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. 

Oficie-se à Receita Federal, encaminhado cópia da presente, bem como do 

cálculo de id. 13006361, para adoção das medidas cabíveis, tendo em 

vista que o executado não comprovou o recolhimento referente ao Imposto 

de Renda. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012179-04.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

LIANDRA MENDONCA PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERIDO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012179-04.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LIANDRA MENDONCA 

PINHEIRO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, LUXTRAVEL 

TURISMO LTDA - EPP, AYMORE Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011997-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CONCEICAO DE JESUS (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011997-81.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ROSANGELA CONCEICAO DE 

JESUS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, 

etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, 

transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 

02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de 

alvará para levantamento integral dos valores depositados, devendo 

serem transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011813-62.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

CLEIDIVALDO DE MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011813-62.2015.8.11.0006. REQUERENTE: CLEIDIVALDO DE MIRANDA 

SILVA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) 

dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010575-08.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMARI CUNHA FONTES (ADVOGADO(A))

KAREN DE MORAIS LEAO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010575-08.2015.8.11.0006. REQUERENTE: KAREN DE MORAIS LEAO 

SILVA REQUERIDO: AVIANCA Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral 

da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do 

Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá 

ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a 

secretaria da vara com a expedição de alvará para levantamento integral 

dos valores depositados, devendo serem transferidos para a conta já 

indicada pela parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de 

outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005066-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

DIEGO HENRIQUE COSTA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005066-50.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DIEGO HENRIQUE COSTA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral 

da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do 

Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá 

ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a 

secretaria da vara com a expedição de alvará para levantamento integral 

dos valores depositados, devendo serem transferidos para a conta já 

indicada pela parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de 

outubro de 2018.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012008-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE LEITE SILVA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012008-13.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ODAIR JOSE LEITE SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) 

dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005388-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

EDSON DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005388-70.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EDSON DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012708-23.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

TATIANA TONIOLO TIEPPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012708-23.2015.8.11.0006. REQUERENTE: TATIANA TONIOLO TIEPPO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, 

por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c 

art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 

03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e 

decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com 

a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JEFFERSON APARECIDO ESPINOSA GAMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010156-51.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JEFFERSON APARECIDO 

ESPINOSA GAMES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) 

dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002101-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FARIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002101-36.2016.8.11.0006. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALESSANDRO FARIA DA SILVA OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto 

nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 

68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria 

da vara com a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011248-06.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Diandro Ramos Lacerda (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011248-06.2012.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA JOSE DIAS DE 
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OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, 

etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, 

transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 

02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de 

alvará para levantamento integral dos valores depositados, devendo 

serem transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011614-74.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

LOURIVAL VIANA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011614-74.2014.8.11.0006. REQUERENTE: LOURIVAL VIANA LOPES 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010744-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS (ADVOGADO(A))

LUIZA DA SILVA RAMOS COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010744-58.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZA DA SILVA RAMOS 

COELHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Dispensdo o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela 

requerente. Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Initmem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de 

outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003325-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

CAMILLE FRACASSO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITIBANK S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003325-38.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CAMILLE FRACASSO GOMES 

REQUERIDO: BANCO CITIBANK S A Vistos, etc. Infere-se dos autos que a 

requerente foi intimada para emendar a inicial, deixando transcorrer o 

prazo sem que houvesse qualquer manifestação. Por fim, não há que se 

falar em ausência de oportunidade para a correção da falha, vez que a 

parte foi devidamente intimada, razão pela qual INDEFERE-SE a inicial. 

Diante do exposto, julga-se extinto o processo, sem exame do mérito, nos 

termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. 

Transitada em julgado, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intime-se a requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 4 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003265-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ALINE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003265-65.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALINE CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Infere-se dos autos que a requerente foi intimado para emendar a inicial, 

porém não acostou o documento pretendido, mas manifestou-se expondo 

as razões para a não juntada da documentação. Insta salientar que o 

despacho exarado no id. 14187520 não se trata de mera faculdade, mas 

sim de determinação a ser cumprida. Por fim, não há que se falar em 

ausência de oportunidade para a correção da falha, vez que a parte foi 

devidamente intimada, razão pela qual INDEFERE-SE a inicial. Diante do 

exposto, julga-se extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do 

art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. Transitada em 

julgado, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a 

requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 4 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002856-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CINTIA CARDOSO BORGES XIMENES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002856-89.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CINTIA CARDOSO BORGES 

XIMENES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Infere-se dos autos que a requerente foi intimada para emendar a inicial, 

porém não acostou os documentos pretendidos, manifestando-se acerca 

da desnecessidade da documentação exigida. Insta salientar que o 

despacho de id. 15181347 não se trata de mera faculdade, mas sim 

determinação a ser cumprida. Por fim, não há que se falar em ausência de 

oportunidade para a correção da falha, vez que a parte foi devidamente 

intimada, razão pela qual INDEFERE-SE a inicial. Diante do exposto, julga-se 

extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, 

parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem custas e despesas processuais. Transitada em julgado, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 
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Cumpra-se. CÁCERES, 4 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010300-98.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010300-98.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: THIAGO HENRIQUE DA SILVA 

EXECUTADO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. Compulsando 

os autos, verifica-se que as partes compuseram acordo. Isto posto, 

homologa-se, por sentença, a transação pactuada, nos termos do art. 

487, III, b, do CPC. Considerando o cumprimento integral da obrigação, 

julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, 

de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e 

decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com 

a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 5 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004165-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ROCHA BRANDAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004165-82.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: RAPHAEL ROCHA BRANDAO 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 5 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

ALTINO SPINOZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000614-94.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALTINO SPINOZA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Intimem-se 

as partes acerca da sentença de ID 11277540, e para querendo, 

interporem recurso no prazo legal. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de setembro 

de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 131788 Nr: 464-43.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBES BALIEIRO DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO SOUZA FAUSTINO - 

OAB:22867/O

 INTIMAÇÃO DA DEFESA E DO DENUNCIADO DA DATA DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA PARA O DIA 25/10/2018, ÀS 14H:30MIN, conforme despacho 

a seguir transcrito: “Vistos e etc; Da defesa escrita (CPP, Art. 406). I – O 

réu reserva-se para contestar as questões de mérito imputadas na 

exordial acusatória na ocasião das alegações finais (fl. 130/131). II – Nos 

termos do Art. 411, do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 25/10/2018 às 14h30min. III - Na 

audiência de instrução e julgamento, proceder-se-á a tomada de 

declarações do ofendido, inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa (caso arroladas), nesta ordem e interrogatório do réu, 

em seguida, procedendo-se aos debates (CPP, Art. 411). IV - Intime-se o 

réu. V- Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 182397 Nr: 3712-75.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SALVADOR DA SILVA, DECIANA 

NOGUEIRA GALVÃO, JOSÉ ELSON PIRES DE SOUZA, SIMONE DE 

BARROS GARCIA CARVALHO, JOELSON SANTANA RODRIGUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT, FABIO DE SA PEREIRA - OAB:5286/B, FÁBIO DE SÁ 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 5286-B, SAULO FANAIA CASTRILLON - 

OAB:11.835, SOLANGE HELENA SVERSUTH - OAB:7807

 Vistos etc,

Presentes todos os réus neste ato processual, verifica-se que Dr. Fábio 

de Sá, intimado, constituído pelos acusados Deciana, Simoni e Joelson, 

não compareceu ao ato processual nem justificou a impossibilidade. Tal 

fato acarreta o adiamento da audiência, pois as partes afirmam que têm 

advogado constituído. Do exposto, redesigno o ato para o dia 08 de maio 

de 2019, Às 15h15min. Os acusados saem pessoalmente intimados para 

constituir novo advogado no prazo de 10 dias. Oficie-se a OAB/MT acerca 

da postura ética do douto advogado. Se in albis o prazo, nomeio a 

Defensoria Pública para patrocínio da defesa. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 205566 Nr: 6994-87.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON ALVES BELMIRO, WELISON 

ANTONIO SALES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16.225, ROECSON VALADARES SÁ - OAB:19.797

 Vistos etc,

Certificada a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pela 

Defesa do réu WANDERSON ALVES BELMIRO, conforme se infere à fl. 

706, recebo-o.

Dê-se vista dos autos à Defesa para que, no prazo legal, apresente as 

razões recursais; após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 
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que ofereça as contrarrazões.

Juntadas as devidas peças, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 241008 Nr: 8605-07.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELSUC DAVI, FLORISMAR LUIZ BORGES, 

ONOFRE FAUSTINO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AITANA SILVA SILVÉRIO - 

OAB:19734, EDUARDO SANTOS DE PAULA - OAB:20135/MT, KLEBER 

DE SOUZA SILVA - OAB:8002, ROOZEVELT INÁCIO MAMEDES JUNIOR 

- OAB:19735

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para a inquirição da PAULO DONIZETE DA COSTA 

para o dia 16/10/2018, às 13h15min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 241008 Nr: 8605-07.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELSUC DAVI, FLORISMAR LUIZ BORGES, 

ONOFRE FAUSTINO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AITANA SILVA SILVÉRIO - 

OAB:19734, EDUARDO SANTOS DE PAULA - OAB:20135/MT, KLEBER 

DE SOUZA SILVA - OAB:8002, ROOZEVELT INÁCIO MAMEDES JUNIOR 

- OAB:19735

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTANTES DOS AUTOS PARA 

AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS NESTE JUIZO DA PRIMEIRA 

VARA CRIMINAL DE CACERES, CONFORME DECISÃO QUE SEGUE: Vistos 

etc, I - Cumpra-se conforme deprecado. II - Designo audiência para a 

inquirição da PAULO DONIZETE DA COSTA para o dia 16/10/2018, às 

13h15min. III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 240204 Nr: 8087-17.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA KESS AGUILERA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

defesa para, no prazo legal, apresentar contrarrazões.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 184588 Nr: 4982-37.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA 

CRIMINAL, ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACIANE BALBUENA ZANRÉ - 

OAB:25180, WILLIANA NOGUEIRA ESTRELA - OAB:16197/PE

 Vistos em correição.

Nesta data encaminhei as informações prestadas ao E. TJMT, bem como 

procedi a juntada de cópia das mesmas aos autos.

Em relação ao pleito da defesa de fls. 1.340, indefiro o mesmo, eis que em 

fls. 835/836, consta informações de existência de IP relacionado a 

suposta fuga e demais atos conjecturados de suposta corrupção pelo 

requerente.

Ocorre que, com a existência de IP para apurar eventuais delitos 

perpetrados, entendo desnecessária a abertura de PAD, afinal, referido 

procedimento administrativo é mais amplo e garante, caso venha a se 

tornar processo, melhores meios de defesa, através do contraditório e da 

ampla defesa em favor do reeducando.

Pois bem, com a existência de IP relacionado aos fatos, entendo 

desnecessária a abertura de PAD, devendo a defesa do reeducando 

proceder sua defesa junto aos autos de IP.

Ademais, tratando-se de reeducando condenado, e não possuindo a 

Comarca de Cáceres/MT Penitenciária, mas apenas Cadeia Pública, 

solicite-se à SEJUDH a transferência dos documentos e demais pleitos 

relacionado ao reeducando para o Juízo de Cuiabá/MT.

Solicite-se ao Juízo das Execuções da Capital, a anuência para que o 

presente procedimento, bem como os demais atos decisórios relacionados 

ao reeducando sejam decididos por r. Juízo, já que, em se tratando de 

preso condenado, e inexistindo penitenciária na Comarca, devem os atos 

executórios tramitarem junto ao Juízo das execuções em questão.

Junte-se aos autos a petição pendente conforme alerta do sistema 

APOLO.

Cumpra-se, com as cautelas legais.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 174633 Nr: 9698-44.2014.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL DE CACERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA, JOÃO 

DO CARMO ALVES PEREIRA, ENIVALDO DE SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5490

 Vistos em correição.

Junte-se aos autos os documentos pendentes, conforme alerta do sistema 

Apolo.

Após, cumpra-se a decisão anterior, bem como o determinado nos autos 

em apenso.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 218927 Nr: 6305-09.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN FERREIRA DA SILVA, JANAINA DA 

SILVA SANTOS SONAQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FELIPE GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:20056/E, KATIA VALADARES SILVA - OAB:23270/O

 PROCESSO N.º 6305-09.2017.811.0006 - Cód. 218927

DATA: 4.10.18 HORÁRIO; Inicio: 15h50min. Término: 16h00min.

LOCAL: Sala de Audiências da 3° Vara Criminal de Cáceres.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ENAILE LAURA NUNES DA SILVA

Denunciado: Willian Ferreira da Silva e Janaina da Silva Santos Sonaque

TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, e o 

Nobre Defensor Público. Ausente a patrona dos réus, sendo nomeado 

para o ato o Nobre Defensor Público. A representante do Ministério Público 

desistiu da oitiva da testemunha Juliano Adonai. PELO MM. JUIZ FOI 

PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Intime-se a defesa dos réus para se 

manifestar acerca da desistência da oitiva da testemunha acima 
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mencionada no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação será entendida como desistência tácita. Cumpra-se com 

urgência. Após, conclusos. Nada mais Encerro o presente. 

Eu______(Gleisuele Barbosa Silverio) Assistente de Gabinete II, o digitei e 

subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO ENAILE LAURA NUNES DA SILVA

Juiz de Direito Promotora de Justiça

 JOÃO BATISTA COELHO DE ARAÚJO NETO

Defensor Público

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83943 Nr: 3071-32.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Amantini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacy Miguel Scanagatta, Irma Scanagatta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Shinji Hanada - 

OAB:100529/SP, José Mauro Bianchini - OAB:3225, José Roberto 

Hermann Ramos - OAB:8855/MT, Márcio Hanada - OAB:SP 114.028, 

Nelson Hanada - OAB:11784/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Humberto Budoia - 

OAB:3339-A, Paulo Humberto Budoia Filho - OAB:MT 9906

 Vistos.

1 - Em razão do requerimento do Sr. Perito, fls. 1972, certifique-se a 

existência de valores depositados nos autos para pagamento de 

honorários periciais, liberando-se o restante dos honorários periciais após 

a preclusão, intimando-se as partes da presente decisão.

2 - Em relação ao pleito da União de vista dos autos, fl. 1968, DEFIRO pelo 

prazo de 30 dias.

3 - Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 130469 Nr: 3015-52.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio de Meloo, Ceylla Christhyan Custódio de 

Godoi Mello, Leonardo Leandro Figueiró

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cultura Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ceylla Chrysthyan Custódio de 

Godoi Mello - OAB:10.050, Leonardo Leandro Figueiró - OAB:14035, 

Marco Antonio de Mello - OAB:11.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT

 Intimo o executado dos termos da r. decisão de fls. 212/213 a seguir 

transcrito: Vistos etc. Recebo a inicial como cumprimento de sentença 

provisória.Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 

523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, 

apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao 

exequente e após, voltem-me os autos conclusos;Faça-se constar na 

intimação supra que, não havendo o pagamento no prazo fixado, incidirão, 

sob o montante da condenação multa no percentual de 10% (dez por 

cento), e também verbas honorárias no percentual de 10% (dez por 

cento), específicas desta fase de cumprimento de sentença, forte do §1º, 

do art. 523, do Novo Código de Processo Civil;Não sendo efetivado o 

pagamento, intime-se o credor para atualizar o débito, para o procedimento 

da penhora ‘on line’ de valores na conta da parte executada, 

acrescendo-se ao valor da condenação a multa e as verbas honorárias 

específicas supra fixadas;Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a 

sua penhora e avaliação, intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na 

pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante 

legal, ou pessoalmente.Expeça-se em favor da parte credora, se 

requerido, certidão comprobatória do ajuizamento da presente ação para 

fins de averbação junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). 

Em efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no 

prazo de 10 (dez) dias (CPC/2015 art. 828, §1º).Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 113109 Nr: 4260-69.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glassei Terezinha Ribeiro da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Nonato dos Santos, Vasco Ribeiro 

Gonçalves de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Iori - OAB:7865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Humberto Nonato dos Santos - OAB:3286-A/MT

 Vistos etc.

Deixo de decretar a revelia do réu Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros, 

por haver pluralidade de réus nos presentes autos, na forma do art. 345, I, 

do CPC/2015.

Indefiro a contradita apresentada pela parte autora, em virtude de que a 

testemunha questionada não foi advogado da ora autora neste processo, 

sendo possível o seu testemunho em virtude de que apenas defendeu a 

autora em processo distinto, nos termos do art. 447, § 2º, III, do CPC/2015. 

Nesse sentido, é a jurisprudência, ‘in JTJ259/364, citada na obra Código de 

Processo Civil Comentado, 2ª ed. Vol. I, pg. 1007de João Roberto Parizatto. 

Por outro lado, também não merece respaldo a alegação de que a 

testemunha tem interesse na causa, pelo fato de que a mesma atuou como 

advogado da autora, portanto, em favor desta, e não contra, não tendo 

sido detectado por este magistrado nenhuma espécie de interesse nesse 

litigio.

As partes concordaram com a inversão na ordem de oitiva das 

testemunhas.

Expeça-se Carta Precatória para Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

para a oitiva das testemunhas Loreci de Fátima de Oliveira, Ana Ivete 

Jacobsen de Oliveira e Neiva Lourdes Carlot, observando o endereço à fl. 

168.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 130386 Nr: 2649-73.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Krohling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretária de Estado 

de Meio Ambiente/Sema

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Magdalena Rezende de 

Lacerda - OAB:18287, José Esteves de Lacerda Filho - 

OAB:2492-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 130386

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando o teor da Resolução TJMT/TP n.º 03 de 12 de abril de 2018, 

que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª 

Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, especificamente 

em seu artigo 12, bem como nos termos do Provimento 92/2014-CGJ, item 

1.27.14.2.3, e o conhecimento de que tramita no Sistema PJE os autos de 

execução fiscal nº 1000773-40.2017.8.11.0005, na qual a presente ação 

visa suspender, DETERMINO que esse feito seja digitalizado e distribuído 

por dependência ao processo retrocitado, por meio eletrônico, 

intimando-se a parte autora dando-lhe conhecimento de que autos 

tramitam via digital.

Após, arquive-se com as cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 04 de outubro de 2018.
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RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125097 Nr: 873-75.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Ruela dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 INTIMAÇÃO do advogado do denunciado, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 84344 Nr: 3519-05.2011.811.0005

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMLN, APdOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAGdL, TMOdL, AAL, EGdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Defensoria Pública - Unidade de Diamantino - 

OAB:

 Intimação da parte requerida da DECISÃO abaixo 

transcrita:DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte 

DECISÃO: “Vistos, etc. Converto a audiência em diligência. Nos termos do 

artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, determino que o Estado de 

Mato Grosso, por meio do seu órgão competente, custeie o exame de DNA 

para realização da prova nos autos. Assim, determino que seja intimada a 

Fazenda Pública Estadual para que indique o local e hora para realização 

do referido exame. Com a chegada dessa informação, o qual fixo o prazo 

de 90 (noventa) dias, ordeno que a Secretaria Judicial proceda a intimação 

das partes para o comparecimento no local indicado. Com a chegada da 

prova, e/ou o decurso do prazo, determino que as partes sejam intimadas 

e após o processo seja concluso para as providências de estilo. Por fim, 

acolho o parecer ministerial no sentido de sendo indicado o local do 

exame, com o fito de facilitar o cumprimento da diligência, as partes 

poderão comparecer ao Fórum para colheita do material e envio ao 

laboratório. Às providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, 

sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, 

_______ Katiele Carriel, Assessora de Gabinete I.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 98925 Nr: 1067-80.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para que apresente o cálculo atualizado do 

débito, no prazo de 5 dias.

Após, manifeste-se a parte executada.

Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-41.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVAL DE ALMEIDA SOUTO (REQUERENTE)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASPLAN LTDA ? VHD DE OLIVEIRA ELETROELETRONICOS 

(REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para manifestar no prazo legal, acerca da 

Carta Precatória devolvida ID 15772033.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012536-26.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ERSIVO PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS (ADVOGADO(A))

CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nesta data envio intimação ao patrono do requerente para manifestar no 

prazo legal sobre a certidão ID 1420004

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001123-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARI DE MORAES (REQUERENTE)

FABRICIO SCHABAT MENSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001123-91.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ARI DE MORAES REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. A parte reclamada formula pedido 

de reconsideração da decisão que postergou a análise do pedido de tutela 

antecipada para após a apresentação de contestação, uma vez que o 

valor de R$ 617,02, protestado pela ré, não corresponde ao valor 

constante no boleto de IPTU juntado pelo autor (R$ 143,39), bem como pelo 

fato de que o comprovante de pagamento encontra-se ilegível. Requer, 

ainda, o deferimento para apresentar as vias originais do comprovante de 

pagamento em cartório. Entretanto, em que pese a alegação de que a 

cobrança protestada já se encontra paga, não houve alteração da 

situação fática a permitir a antecipação da tutela pretendida, eis que o 

autor não trouxe nenhum elemento novo capaz de demonstrar que o 

protesto em questão se refere a mesma dívida ativa tributária que alega ter 

pago, sendo certo que o autor poderia ter juntado aos autos o processo 

administrativo fiscal, o que não fez. Quanto ao pedido de apresentação 

das vias originais do comprovante de pagamento em cartório, este também 

improcede, uma vez que não mais existe juntada física em processo 

virtual, tendo em vista que em caso de eventual remessa dos autos à 

instância superior os documentos físicos não poderão acompanhar o 

processo virtual, restando prejudicado tal ato nos processos eletrônicos. 

Assim, o autor deve lançar mão de outros meios para a juntada de 

comprovante legível, tal como editar o comprovante de pagamento para 

torná-lo mais nítido, mediante fotografia, etc. Assim, pelas razões acima 

expostas indefiro o pedido de reconsideração, sem prejuízo de nova 

decisão em contrário caso surjam novos elementos probatórios nos autos. 

Cumpra-se os itens 2,3 e 4 da decisão de id. 15323096. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 04 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001123-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARI DE MORAES (REQUERENTE)

FABRICIO SCHABAT MENSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 28/11/2018 às 08hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010237-71.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO (ADVOGADO(A))

ADILEISA DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nesta data envio intimação ao patrono da requerente para manifestar 

sobre o comprovante de pagamento ID 15623263

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010269-08.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARLENE SCHENKEL MAREGA - ME (EXEQUENTE)

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA SANTOS VIEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAR o procurador da exequente para manifestar quanto a Certidão do 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011035-66.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LIMA DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

NAIARA DIAS FIUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MESSIAS SANTANA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAR a procuradora do exequente para manifestar quanto a Certidão 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-51.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA LAZZARI FANTIN (REQUERENTE)

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o procurador exequente para manifestar quanto pagamento 

comprovado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001123-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARI DE MORAES (REQUERENTE)

FABRICIO SCHABAT MENSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001123-91.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ARI DE MORAES REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. A parte reclamada formula pedido 

de reconsideração da decisão que postergou a análise do pedido de tutela 

antecipada para após a apresentação de contestação, uma vez que o 

valor de R$ 617,02, protestado pela ré, não corresponde ao valor 

constante no boleto de IPTU juntado pelo autor (R$ 143,39), bem como pelo 

fato de que o comprovante de pagamento encontra-se ilegível. Requer, 

ainda, o deferimento para apresentar as vias originais do comprovante de 

pagamento em cartório. Entretanto, em que pese a alegação de que a 

cobrança protestada já se encontra paga, não houve alteração da 

situação fática a permitir a antecipação da tutela pretendida, eis que o 

autor não trouxe nenhum elemento novo capaz de demonstrar que o 

protesto em questão se refere a mesma dívida ativa tributária que alega ter 

pago, sendo certo que o autor poderia ter juntado aos autos o processo 

administrativo fiscal, o que não fez. Quanto ao pedido de apresentação 

das vias originais do comprovante de pagamento em cartório, este também 

improcede, uma vez que não mais existe juntada física em processo 

virtual, tendo em vista que em caso de eventual remessa dos autos à 

instância superior os documentos físicos não poderão acompanhar o 

processo virtual, restando prejudicado tal ato nos processos eletrônicos. 

Assim, o autor deve lançar mão de outros meios para a juntada de 

comprovante legível, tal como editar o comprovante de pagamento para 

torná-lo mais nítido, mediante fotografia, etc. Assim, pelas razões acima 

expostas indefiro o pedido de reconsideração, sem prejuízo de nova 

decisão em contrário caso surjam novos elementos probatórios nos autos. 

Cumpra-se os itens 2,3 e 4 da decisão de id. 15323096. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 04 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000814-70.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSEFA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo 

assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com 

suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. A parte autora que jamais travou relação jurídica com a ré, no 

entanto seu nome foi inscrito indevidamente no SPC/SERASA, de modo 

que pugna pela declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais. Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório 

ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a 

causa da pendência financeira remanescente, o que não ressai dos 

autos. A empresa Reclamada somente apresentou nos autos prints do seu 

sistema interno que apontam alguns pagamentos de faturas e nenhuma 

outra prova, sendo que no cadastro interno apresentado sequer há 

informação dos dados pessoais da autora e do seu endereço para envio 

de faturas, de modo que não comprovou de modo satisfatório a existência 

da relação jurídica entre as partes. Diante da inexistência de provas da 

contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados ao contrato inscrito nos órgãos 

restritivos são inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a produção 

de prova ou contraprova de fato negativo. Neste contexto, não havendo 

comprovação da existência do débito, faz jus o autor à declaração de 

inexistência da dívida em questão. No mesmo sentido é a posição da 

Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA: RECURSO INOMINADO – 

AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO 

MORAL OCORRENTE – MODALIDADE IN RE IPSA – VALOR FIXADO 

DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de forma clara 

a legalidade e regularidade da cessão de crédito, torna-se imperiosa a 

declaração da inexistência da dívida negativada e sua irregularidade, 

cabendo ao magistrado a condenação em indenização por danos morais, 

dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 146516120178110001/2017, Turma Recursal Única, 

Julgamento em 20.10.2010, publicado no DJE em 20.10.2017) O dano moral 

ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos 
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moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re 

ipso, salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). 

Diante do exposto, ratifico a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte autora para: a) DECLARAR a inexistência do débito no 

valor de R$ 121, 66; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta 

reais), a título de danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso – data da disponibilização, bem como a correção monetária 

pelo INPC, a partir da prolação da sentença. Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 05 

de outubro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 05 de outubro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000731-54.2018.8.11.0005. REQUERENTE: TATIANE FERREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: CLARO TV Vistos, etc. Dispensada a apresentação 

de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte autora que jamais travou relação jurídica com a ré, no entanto seu 

nome foi inscrito indevidamente no SPC/SERASA, de modo que pugna pela 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Pontue-se inicialmente não ser o caso de aplicação da Súmula n. 385, do 

STJ, em razão de a autora discutir judicialmente o débito preexistente em 

seu nome no processo nº. 1000732-39.2018.8.11.0005, em trâmite neste 

Juizado Especial. Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório 

ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a 

causa da pendência financeira remanescente, o que não ressai dos 

autos. A empresa Reclamada somente apresentou nos autos prints do seu 

sistema interno que não comprovam de forma cabal a contratação dos 

serviços, já que consta no cadastro interno que a autora contratou em 

serviços em Tangará da Serra e não juntou outra prova, de modo que não 

comprovou de modo satisfatório a existência da relação jurídica entre as 

partes. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

ao contrato inscrito nos órgãos restritivos são inexigíveis, não podendo 

impor ao consumidor a produção de prova ou contraprova de fato 

negativo. Neste contexto, não havendo comprovação da existência do 

débito, faz jus o autor à declaração de inexistência da dívida em questão. 

No mesmo sentido é a posição da Turma Recursal Única deste Estado: 

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA 

REGULARIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – MODALIDADE 

IN RE IPSA – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não demonstrada de forma clara a legalidade e regularidade da 

cessão de crédito, torna-se imperiosa a declaração da inexistência da 

dívida negativada e sua irregularidade, cabendo ao magistrado a 

condenação em indenização por danos morais, dentro dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

146516120178110001/2017, Turma Recursal Única, Julgamento em 

20.10.2010, publicado no DJE em 20.10.2017) O dano moral ocorre na 

modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos moldes da 

Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de 

órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipso, 

salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, considerando, ainda, que a autora promove outra ação de 

cunho indenizatório por negativação indevida sob o número 

1000732-39.2018.8.11.0005 , em trâmite neste Juizado, reduzo o montante 

indenizatório do comumente fixado por este juízo e tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Diante do exposto, ratifico a tutela de urgência e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para: a) DECLARAR a inexistência 

do débito no valor de R$ 301,89; e, b) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um 

por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento 

danoso – data da disponibilização, bem como a correção monetária pelo 

INPC, a partir da prolação da sentença. Inexiste condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 05 

de outubro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 05 de outubro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI DOS SANTOS MAIA (REQUERENTE)

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000260-38.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ADRIELI DOS SANTOS MAIA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu na Audiência de 

Conciliação, embora devidamente intimada, fato que, consequentemente, 

importa em extinção do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa 

fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da 

justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 05 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JAQUELINE MARIANE FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO TV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000725-47.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JAQUELINE MARIANE 

FERREIRA DE MORAES REQUERIDO: CLARO TV Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O feito possibilita 

o julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Inicialmente, rejeito a preliminar de indevida 

concessão de gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração 

de hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração demonstrando que a parte goza da 

possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi feito, e 

segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, taxas e 

honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 9.099/95. 

Analisada a questão preliminar, julgo o mérito. O caso é de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do 

débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus probatório. Pois bem. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Sustenta a parte autora que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pela requerida por dívida inexistente, requerendo a declaração 

de inexistência do débito e a condenação da reclamada em danos morais. 

Em contrapartida, a parte requerida afirma que a dívida é válida, 

consistente no inadimplemento de plano “Claro TV” contratado pela parte 

autora. Assim, em que pese as alegações da autora, infere-se dos 

documentos juntados pela parte reclamada que o autor possuía contrato 

para prestação de serviços junto à reclamada, inclusive, as telas do 

sistema interno juntadas apontam o uso dos serviços da ré , já que aponta 

diversas ocorrências de atendimentos, sendo que foram localizadas as 

dívidas não quitadas por inadimplência, fato que ensejou o cancelamento 

do contrato de pagamento mensal sob o nome de Claro TV nº. 

021/10770724-4. Além disso, verifica-se que a ré registrou em seu 

sistema interno o CPF e dados pessoais da autora, bem como o nome dos 

genitores da promovente, elementos que afastam a hipótese de fraude. 

Por derradeiro, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que estava 

adimplente junto à ré ou que teria cancelado o Plano em questão, não 

juntando qualquer prova de suas alegações por ocasião da impugnação. 

Ainda, vislumbra-se que os serviços foram suspensos pela parte 

reclamada em virtude do inadimplemento da parte autora, sendo, 

consequentemente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a 

parte reclamada agiu em exercício regular de direito, vez que prestou o 

serviço e não teve a contraprestação da parte reclamante, não havendo, 

assim, o que se falar em inexistência do débito e indenização por dano 

moral. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial o que 

faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 

54, Lei 9.099/95). Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Diamantino/MT, 05 de outubro de 2018. Jéssica Flávia 

São Pedro de Lara Juíza Leiga _______________________________ 

Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 05 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005404-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster (ADVOGADO(A))

FLAVIA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE CARVALHO VITALINO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005404-91.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial na forma 

proposta. Defiro a justiça gratuita e determino que o feito tramite sob 

segredo de justiça. Diante das alegações iniciais no sentido de que a 

criança se encontra na guarda de fato da requerente, defiro 

provisoriamente a guarda em seu favor. Consigno que caso sejam 

trazidos fatos novos pela parte requerida em sua contestação que 

contrariem o alegado na exordial, a guarda provisória poderá ser revista. 

Quanto às visitas, fixo o direito do requerido da forma postulada, qual seja: 

• Buscando a criança, a cada quinze dias, na sexta-feira às 18h00min e 

devolvendo-a no domingo às 18h00min, na residência da genitora; • 

Metade das férias escolares com cada um dos genitores, bem como em 

datas comemorativas (Dia das mães com a genitora e Dia dos Pais com o 

genitor), assim como nas festividades de forma alternada (Natal com um e 

Ano Novo com o outro genitor); • No aniversário da infante, os genitores 

dividirão o dia na companhia da filha. Em que pese a parte autora alegar 

que os valores pagos pelo requerido a título de alimentos não atende às 

suas necessidades, esta não logrou demonstrar qualquer alteração 

fático-probatória acerca do binômio necessidade-possibilidade, de modo a 

ensejar a majoração dos alimentos já estabelecidos. Assim, para justificar 

o pleito revisional é necessário que tenha havido majoração das 

possibilidades do alimentante, ou das necessidades do alimentando. 

Destarte, por estes fundamentos, indefiro, por ora, a liminar. Friso que, 

caso sejam trazidos fatos e documentos novos comprovando alteração da 

possibilidade do réu e necessidade das crianças, essa decisão poderá 

ser revista. Considerando o documento acostado no ID 14525395, deixo 

de encaminhar as partes para audiência de mediação no CEJUSC, 

designando, desde já, audiência de conciliação para o dia 29/11/2018 às 

15h00min, a ser realizada sob a presidência desta Juíza, na sala de 

audiência da 1º Vara. Cite-se e intime-se com as advertências legais. 

Intime-se a parte autora da presente decisão. Ciência ao Ministério Público. 

Serve a presente como Mandado, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 30 de Agosto de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Decisão

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

Processo Número: 1006764-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. V. X. (AUTOR(A))

MARIA SOCORRO VIEIRA DA SILVA XAVIER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 103 de 610



MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006764-61.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): NICOLY VIEIRA XAVIER, MARIA SOCORRO VIEIRA DA SILVA 

XAVIER RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos etc. Recebo a inicial, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC e determino que o 

feito trâmite sob segredo de justiça. No tocante ao pedido de tutela de 

urgência para a internação psiquiátrica, verifico que merece deferimento. 

O direito à saúde é inquestionável, conforme as lições doutrinárias que 

apontamos: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196), 

sendo de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 

poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 

por meio de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 

privado (CF, art.197). (Direito Constitucional, Alexandre de Moraes, editora 

Atlas, página 485). No caso em tela, a parte autora pleiteia a internação 

psiquiátrica de Nicoly Vieira Xavier para tratamento psiquiátrico haja vista 

que a adolescente possui histórico de tentativas de suicídio, não 

respondendo ao tratamento ambulatorial. Salienta que a genitora não 

possui condição financeira de arcar com o alto custo da referida 

internação. Afirma que tentou a resolução do problema pela via 

administrativa, tendo a representante da requerente procurado a Central 

de Regulação do SUS objetivando o fornecimento desta internação 

psiquiátrica de maneira gratuita, no entanto o Poder Público não deu 

qualquer previsão de disponibilização do tratamento necessário. Oficiada 

a Secretaria de Saúde do Município, esta corroborou as informações 

recebidas pela genitora, obtendo como resposta que a adolescente 

deveria ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento – UPA para 

receber a assistência médica adequada e posteriormente, solicitado vaga 

para atendimento psiquiátrico no Hospital Paulo de Tarso. Assim, tendo em 

vista as razões acima esposadas, requer a concessão tutela antecipada 

de urgência, com o fim de compelir os requeridos a fornecerem de 

imediato a internação psiquiátrica à menor Nicoly Vieira Xavier, pelo tempo 

que se fizer necessário, sob pena de bloqueio de verbas públicas e 

outros meios coercitivos. Sabe-se que o direito à saúde é dever do Estado 

e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para o 

seu bem-estar, utilizando-se como fundamento o princípio da dignidade 

humana, o qual preceitua que nenhum cidadão poderá sofrer qualquer 

restrição contra a sua saúde. De outra banda, preceitua a Carta 

Constitucional que a responsabilidade pela garantia da saúde é solidária 

aos entes públicos, cabendo a esses dispenderem todos os meios 

necessários para o tratamento em questão. Assim, verifico estarem 

presentes nos autos a comprovação da necessidade da internação 

psiquiátrica, restando evidente a obrigação, de modo que DEFIRO o pedido 

de antecipação da tutela, para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao 

Município de Primavera do Leste/MT que providenciem a internação 

psiquiátrica de Nicoly Vieira Xavier, em Hospital Psiquiátrico Públicos ou 

conveniados ao SUS, ou, ainda, na inexistência, em clínica particular sob 

as expensas do Estado do Mato Grosso e no Município de Primavera do 

Leste, mediante bloqueio de verbas públicas, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, inclusive, sem descartar a possibilidade de outros eventuais 

procedimentos, tratamentos, medicamentos ou produtos, sob pena de 

bloqueio das verbas públicas para internação em estabelecimento 

particular. Transcorrido o prazo sem o cumprimento da ordem, dê-se vista 

à Defensoria Pública. Ciência ao Ministério Público. Citem-se os requeridos, 

para, querendo, apresentar a contestação no prazo legal. Cumpra-se 

imediatamente. Primavera do Leste/MT, 05 de outubro de 2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004547-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RIO LIMPO AQUICULTURA LTDA (AUTOR(A))

DANIELA PEREIRA DE ALENCAR (ADVOGADO(A))

DENIS MILLER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TELES DA SILVA (RÉU)

ELIANE AVELINO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004547-45.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): RIO LIMPO AQUICULTURA LTDA RÉU: JOSE TELES DA SILVA 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 05 de 

dezembro de 2018 , às 13 h 30 min, na sala de conciliação do Edifício do 

Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam 

cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na 

oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 1 de 

outubro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004349-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TELES DA SILVA (AUTOR(A))

ELIANE AVELINO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO LIMPO AQUICULTURA LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (LITISCONSORTES)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 15601111, BEM COMO 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, CONFORME CERTIDÃO ABAIXO 

TRANSCRITA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004349-08.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): JOSE TELES DA SILVA RÉU: RIO LIMPO AQUICULTURA LTDA 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 14 h00 min, na sala de conciliação do Edifício do 

Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam 

cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na 

oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 1 de 

outubro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000705-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000705-57.2018.8.11.0037 (PJe) Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios Requerente: João Oliveira de Lima Requerido: Banco do 

Brasil S/A Vistos etc. A parte autora tem como atividade profissional a 

advocacia, vinculada à tabela de honorários da OAB, presumindo-se, em 

princípio, possuir capacidade para pagar as despesas do processo sem 

prejuízo da própria manutenção. Há que se registrar, outrossim, que o 

artigo 88 do Estatuto do Idoso refere-se às ações que visem a proteção 

judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou 

homogêneos, não abarcando a presente ação. Ademais, as partes devem 

ter a consciência de que a concessão dos benefícios da Assistência 

Judiciária é destinada aos verdadeiramente hipossuficientes, não 

constituindo favor legal. Destarte, havendo nos autos elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade e inexistindo justificativa idônea para o recolhimento ao final, 

indefiro os benefícios da Assistência Judiciária. Intime-se a parte autora, 

por intermédio do respectivo advogado, para efetuar o recolhimento das 

custas e despesas processuais de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 8341 Nr: 5-51.1988.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HENRIQUES, LAURINDA ALVES DE 

HENRIQUES, UBALDINA CARVALHO ALVES, AMERICO SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE LONGHI - OAB:MT 

5.089-B, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727, OTHON FIALHO 

BLESSMANN - OAB:2737-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE SOUZA PEDROSO 

- OAB:12840/PR, SAMUEL SILVATI - OAB:OBA/PR 16.962

 Certifico que nesta data intimo o advogado da parte autora a manifestar 

da petição de fls. 480/484, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69666 Nr: 1974-32.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva, MARIA HELENA VARGAS 

PAIVA, PAULO INACIO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Processo nº 1974-32.2010.811.0037 (Código nº 69666)

Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Execução por 

Quantia Certa

Exequente: Antônio Ribeiro Filho

Executados: Aparecido Paiva e Outros

Vistos etc.

Penhore-se o dinheiro depositado em Juízo.

Inexistindo pagamento do remanescente do débito, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão do curso processual da execução, nos moldes 

do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 203127 Nr: 860-77.2018.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SACHET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR 39274, BRUNO CACHUBA BERTELLI - OAB:PR 51689, 

FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - OAB:PR 32698, RAFAEL 

CORDEIRO DO REGO - OAB:PR 45335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 860-77.2018.811.0037 (Código nº 203127)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Volkswagen S/A

Requerido: Irmãos Sachet Ltda.

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte autora, por intermédio do respectivo advogado, para 

efetuar o recolhimento da complementação das custas e despesas 

processuais de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição (CPC, art.290).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 174313 Nr: 7567-32.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GRACIANO DA SILVA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIBRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CAVALCANTE 

FIGUEIREDO - OAB:MT/8609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101856/SP, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:MT/18071-A

 Processo nº 7567-32.2016.811.0037 (Código nº 174313)

Ação Declaratória de Inexistência de Dívida

Requerente: José Graciano da Silva Couto

Requerido: Banco Fibra S/A

Vistos etc.

Frustrada a tentativa de composição, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 152078 Nr: 5332-29.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GRACIANO DA SILVA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:MT/8071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Processo nº 5332-29.2015.811.0037 (Código nº 152078)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Fibra S/A

Requerido: José Graciano da Silva Couto
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Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pela derradeira vez, para manifestar-se sobre a 

arguição de proposta de acordo, em 15 (quinze) dias. Para tal finalidade, 

autorizo carga dos autos pelo prazo legal.

Após, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102386 Nr: 1784-35.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMER - PRIMABAY DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS LTDA, ADILMAR SARTORI, MÁRCIA DO PRADO SARTORI, 

LIRGE MARIA SARTORI THEOTÔNIO, ADILAR SARTORI, ROSELI VALIATI 

SARTORI, ALTAIR SARTORI, INÊS BERNARDETE GASPARIN SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AIRES DE MELO - 

OAB:11.761 OAB/CE, ALEXANDRE AGUIAR MAIA - OAB:10.072 

OAB/CE, RENIA BEZERRA REIS - OAB:CE 21.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1784-35.2011.811.0037 (Código nº 102386)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A

Executados: Primabay Defensivos Agrícolas Ltda. e Outros

Vistos em correição permanente.

Há irregularidade processual, consistente na ausência de integralização 

do litisconsórcio passivo necessário decorrente da pretensão de 

expropriação do patrimônio dos intervenientes garantidores.

Consoante ensinamento do processualista Humberto Theodoro Júnior 

“ressalta-se que é totalmente inadmissível pretender-se executar apenas 

o devedor principal e fazer a penhora recair sobre o bem do terceiro 

garante. Se a execução vai atingir o bem dado em caução real pelo não 

devedor, este forçosamente terá de ser parte na relação processual 

executiva, quer isoladamente, quer em litisconsórcio com o devedor. 

Jamais poderá suportar a expropriação executiva sem ser parte no 

processo, como é óbvio’. Original sem destaque

Portanto, intime-se a parte exequente para integralizar o litisconsórcio 

passivo necessário, mediante requerimento de citação dos intervenientes 

garantidores, ante a medida restritiva incidente sobre seu patrimônio, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual, nos moldes 

do artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Concluída a diligência, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 50986 Nr: 6252-81.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDYNELSON GUADAGNIN, EDILENE 

GUADAGNIN, ELTON GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 

19918-0

 Processo nº 6252-81.2007.811.0037 (Código nº 50986)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Edynelson Guadagnin e Outros

Vistos etc.

A defesa executiva deve ser manejada por meio de embargos à 

execução, oferecidos no prazo legal. Inexiste, tecnicamente, contestação 

em ação de execução.

Portanto, configurada a impropriedade da peça, não conheço da matéria 

nela articulada e determino o desentranhamento da petição e documentos 

que a acompanham, com subsequente devolução à origem.

Certifique-se quanto a intimação da parte exequente para indicação de 

bens, consoante determinação judicial derradeira (fls.174).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170534 Nr: 5490-50.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA (COLÉGIO 

MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO MARCOLINO, DENIZE FABIANI 

LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5490-50.2016.811.0037 (Código nº 170534)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Associação Beneditina da Providência

Executados: José Marcelo Marcolino e Denize F. Longhi

Vistos etc.

A parte exequente, frustradas as tentativas de localização de bens 

penhoráveis, postula pela penhora de 30% do salário da parte executada, 

mediante desconto em folha de pagamento.

Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são 

impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 

os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 

e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o 

§ 2o.

A ressalva diz respeito à hipótese de penhora para pagamento de 

prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às 

importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, 

devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, 

§ 3o.

A verba executada não se enquadra na exceção legal.

Portanto, inexistindo permissão legal, indefiro o requerimento de penhora 

sobre o salário da parte executada.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, 

nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 103937 Nr: 2878-18.2011.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO ARTUZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA - OAB:9814-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Processo nº 2878-18.2011.811.0037 (Código nº 103937)

Ação de Consignação em Pagamento

Requerente: Vitalino Artuzi

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos em correição permanente.

Autorizo carga dos autos pelo prazo legal (fls.165).

Intimem-se as partes para informarem sobre a eventual ultimação de 

acordo ou elaboração de proposta, conforme ventilado na audiência de 
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conciliação (fls.134), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176441 Nr: 8762-52.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTSI Informatica e Tecnologia Ltda ME, 

WELVYS THIERS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/18818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para manifesta-se nos autos, eis que 

decorreu o prazo e o executado não pagou o débito, não nomeou bens a 

penhora e nem interpôs embargos, devendo para tanto dar 

prosseguimento ao feito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71657 Nr: 3972-35.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINO ARTUZI, LÉSLIE RENOSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT / 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA - OAB:9814-E

 Processo nº 3972-35.2010.811.0037 (Código nº 71657)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Vitalino Artuzi e Leslie Renosto

Vistos em correição permanente.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente (fls.176) e 

suspendo o curso da execução, pelo prazo pretendido, nos moldes do 

artigo 10, inciso I, da Lei nº 13.340/2016.

Expirado o prazo, intimem-se as partes para prestarem informação, em 10 

(dez) dias.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154408 Nr: 6449-55.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BBA-CREDITANSTALT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERTES BONETTO DE OLIVEIRA 

- OAB:PR 5406, LUÍS ALBERTO SNIECIKOSKI - OAB:PR 5.407, MARIA 

LUISA DE FRANCO AGUDO - OAB:SP 26.972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6449-55.2015.811.0037 (Código nº 154408)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco BBA Creditanstalt S/A

Requerido: Paulo Rogério Gomes

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte autora, por intermédio do respectivo advogado, para 

efetuar o recolhimento da complementação das custas e despesas 

processuais de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição (CPC, art.290).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154411 Nr: 6452-10.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BBA-CREDITANSTALT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - OAB:MT 

8.187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6452-10.2015.811.0037 (Código nº 154411)

Impugnação ao Valor da Causa

Requerente: Banco BBA Creditanstalt S/A

Requerido: Eloi Brunetta

Vistos em correição permanente.

Traslade-se cópia da sentença para os autos da ação de embargos de 

terceiro.

Em seguida, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154410 Nr: 6451-25.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RUBENS FAGUNDES 

PEREIRA - OAB:2025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6451-25.2015.811.0037 (Código nº 154410)

Embargos de Terceiro

Embargante: Eloi Brunetta

Embargado: Banco BBA Creditanstalt S/A

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte autora, por intermédio do respectivo advogado, para 

efetuar o recolhimento da complementação das custas e despesas 

processuais de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição (CPC, art.290).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102019 Nr: 1436-17.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGALIS AROSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900, WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB MT 12.208-A

 Processo nº 1436-17.2011.811.0037 (Código nº 102019)

Ação Revisional

Requerente: Magalis Arosi

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos em correição permanente.
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Os valores depositados em juízo referem-se às parcelas incontroversas 

da obrigação pecuniária. Portanto, sobre elas não há discussão, motivo 

pelo qual devem ser levantadas pelo legítimo credor.

Destarte, autorizo a expedição de alvará em favor da instituição financeira 

credora, na forma postulada, mediante prévio cumprimento do disposto no 

artigo 450, §3º, da CNGC.

Em seguida, inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 62737 Nr: 2455-29.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE GIMENE DE FREITAS, LAISA DE 

FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO 

OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, MARCO ANTÔNIO DOTTO - 

OAB:MT/4.628-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de dilação solicitado nos autos. Certifico 

ainda, que nesta data o advogado da parte exequente/autora fica 

INTIMADO para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125924 Nr: 8492-33.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, ZTE DO BRASIL, COMÉRCIO SERVIÇOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33389/PR, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, HÉLVIO SANTOS SANTANA - 

OAB:16108, JULIO CESAR TISSIANE BONJORNO - OAB:PR/33.390

 Intimar a parte autora para manifestar-se acerca da petição de fl. 187 do 

requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119038 Nr: 1423-47.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLENE SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Juça, intimo a 

parte autora, através de seu advogado, para manifestar nos autos, no 

prazo de 15 ( quinze dias), requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134006 Nr: 6020-25.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CLÓVIS MOREIRA, ROSA DA ROCHA 

MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOREIRA SCHMIDT & SCHMIDT LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 Processo nº 6020-25.2014.811.0037 (Código nº 134006)

Embargos do Devedor

Embargantes: Wilson Clovis Moreira e Rosa da Rocha Moreira

Embargada: Moreira Schmidt & Schmidt Ltda.

Vistos etc.

Aguarde-se a realização da sessão de conciliação.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 129422 Nr: 2239-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOREIRA SCHMIDT & SCHMIDT LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CLÓVIS MOREIRA, ROSA DA ROCHA 

MOREIRA, MOACIR MOREIRA, CLEIDE PEDROSO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 Processo nº 2239-92.2014.811.0037 (Código nº 129422)

Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa

Exequente: Moreira Schmidt & Schmidt Ltda.

Executados: Wilson Clovis Moreira e Rosa da Rocha Moreira

Vistos etc.

Atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, suspendo o 

cumprimento da determinação judicial derradeira (fls.99).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139871 Nr: 10182-63.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOREIRA SCHMIDT & SCHMIDT LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CLÓVIS MOREIRA, ROSA DA ROCHA 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 Processo nº 10182-63.2014.811.0037 (Código nº 139871)

Impugnação ao Valor da Causa

Requerente: Moreira Schmidt & Schmidt Ltda.

Requeridos: Wilson Clovis Moreira e Rosa da Rocha Moreira

Vistos etc.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135540 Nr: 7216-30.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUINTAS TRANSPORTES LTDA -ME, CINCLAIR 

SAUL QUINTAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - OAB:MT/ 

18.182-A

 Processo nº 7216-30.2014.811.0037 (Código nº 135540)Ação de Busca 

e Apreensão convertida em Execução de Título ExtrajudicialExequente: 

Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e 

Empresários de Mato GrossoExecutados: Quintas Transportes Ltda - ME e 

Cinclair Sul QuintasVistos etc.Autorizo a alienação por iniciativa 

particular.Diante disso, na forma do artigo 1.063 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, deferida a alienação por iniciativa particular, estabeleço o prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, dentro do qual a alienação deverá ser 

efetivada. As propostas deverão ser entregues em juízo até às 18:00 

horas, do dia 09 de novembro de 2018, quando serão tornadas públicas e 

declarado o vencedor. No dia 09 de dezembro de 2018, às 18:00 horas, 

na Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Primavera do Leste (MT), 

será lavrado o termo de alienação. O preço mínimo é o da avaliação feito 

pelo Oficial de Justiça. O pagamento será à vista, por meio de depósito 

judicial. A forma de publicidade se dará por meio de edital a ser afixado no 

átrio do fórum local. Durante o prazo fixado para realizar a alienação, as 

propostas serão apresentadas ao responsável pela alienação 

(exequente), que até a data marcada procederá à entrega em juízo 

(Art.1.065, CNGC). O termo de alienação será subscrito pelo juiz, pelo 

exequente, pelo adquirente e, se estiver presente, pelo executado, cuja 

ausência não comprometerá o aperfeiçoamento da alienação (Art.1.070, 

CNGC). Havendo proposta de compra com valor inferior ao da avaliação, 

deverá ser fundamentada, com o parecer técnico mercadológico de 

profissional, para decisão do judicial, ouvidas as partes. Antes de declarar 

vendido ao interessado que apresentou proposta de valor inferior ao da 

avaliação, o juiz deverá ouvir o exequente e o executado, podendo 

determinar que seja realizada nova avaliação do bem (Art.1.071, 

CNGC).Os pagamentos dos valores devidos referentes às aquisições dos 

bens deverão ser efetuados por meio de depósitos judiciais, na conta 

única Art.1.072, CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69253 Nr: 1561-19.2010.811.0037

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT

 Processo nº 1561-19.2010.811.0037 (Código nº 69253)

Ação Cautelar de Sustação de Protesto

Requerente: Aparecido Paiva

Requerido: Antônio Ribeiro Filho

Vistos etc.

Trata-se de ação cautelar de sustação de protesto proposta por 

Aparecido Paiva em face de Antônio Ribeiro Filho, qualificados nos autos 

em epígrafe.

 Julgado o incidente de impugnação ao valor da causa, instada a recolher 

as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, a parte 

autora quedou-se inerte, não promovendo a diligência que lhe competia, 

consoante certidão inclusa (fls.167).

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Não efetuada a complementação das custas, determino o cancelamento 

da distribuição, nos moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, X, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais pela parte autora. Pelo princípio da causalidade, 

condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, 

fixados em 10% sobre o valor da causa retificado, nos moldes do artigo 

85 do Código de Processo Civil.

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

pertinentes.

 P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100592 Nr: 8341-72.2010.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva, MARIA HELENA VARGAS 

PAIVA, PAULO INACIO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

Sandra Montanher Brescovici - OAB:MT 7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Processo nº 8341-72.2010.811.0037 (Código nº 100592)

Impugnação ao Valor da Causa

Impugnante: Antônio Ribeiro Filho

Requeridos: Aparecido Paiva e Outros

Vistos etc.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71024 Nr: 3338-39.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Paiva, MARIA HELENA VARGAS PAIVA, 

PAULO INACIO PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MARIO CREMA - OAB:2860-A-MT, MÁRIO CREMA - 

OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B, Sandra Montanher Brescovici - OAB:MT 7.366

 Processo nº 338-39.2010.811.0037 (Código nº 71024)

Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos 

Morais

Requerentes: Aparecido Paiva e Outros

Requerido: Antônio Ribeiro Filho

Vistos etc.

Trata-se de ação de indenização por cobrança indevida c/c reparação por 

danos morais proposta por Aparecido Paiva, Maria Helena Vargas Paiva e 

Paulo Inácio Paiva em face de Antônio Ribeiro Filho, qualificados nos autos 

em epígrafe.

 Julgado o incidente de impugnação ao valor da causa, instada a recolher 

as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, a parte 

autora quedou-se inerte, não promovendo a diligência que lhe competia, 

consoante certidão inclusa (Processo nº 8341-72.2010.811.0037 – 

100592, fls.23).

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Não efetuada a complementação das custas, determino o cancelamento 

da distribuição, nos moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, X, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais pela parte autora. Pelo princípio da causalidade, 

condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, 

fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do 

Código de Processo Civil
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Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

 P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162908 Nr: 1627-86.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERLE & CIA LTDA, JULIANO EBERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON MARLOS 

SALLA BERG - OAB:MT 18393/O

 Intimo a parte autora para manifestações, tendo em vista o 

desarquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115980 Nr: 6588-12.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO DEBESA - OAB:MT 11674-B, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT 

12.419, VANESSA PELEGRINI - OAB:MT 10.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado. E 

ainda, informar o atual endereço dos credores hipotecários e dos 

credores preferenciais .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 50986 Nr: 6252-81.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDYNELSON GUADAGNIN, EDILENE 

GUADAGNIN, ELTON GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 

19918-0

 Processo nº 6252-81.2007.811.0037 (Código 50986)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Edynelson Guadagnin e Outros

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem de 

penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores anexo, intimando-a no mesmo ato para indicar bens passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 1º de dezembro de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 206207 Nr: 2325-24.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Hideyoshi Hiromoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E 

FARMACÊUTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS JOSÉ GUGELMIN 

DISTÉFANO - OAB:PR/ 21656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2325-24.2018.811.0037 (Código nº 206207)

Embargos de Terceiro

Embargante: Nelson Hideyoshi Hiromoto

Embargada: Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A

Vistos etc.

Aguarde-se a integralização do litisconsórcio passivo necessário nos 

autos da ação de execução correlata.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155178 Nr: 6838-40.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO PUTTOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO 

NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte AUTORA fica INTIMADO 

para juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o comprovante de 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70679 Nr: 2990-21.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIO ELEUTÉRIO ABDALLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:217166, Rafael Costa Mendes - OAB:101668/MG

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 57137 Nr: 3593-65.2008.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI ANTUNES DE MACEDO, NEIDY ARAUJO 

DE MORAES ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MULLER ABREU LIMA 

- OAB:MT-6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:SP 27681

 Processo nº 3593-65.2008.811.0037 (Código nº 57137)

Ação de Inscrição de Hipoteca Judiciária

Requerente: Taufick Miguel Chedick

Requeridos: Mauri Antunes de Macedo e Neidy Araújo de Moraes Antunes

Vistos etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 110 de 610



Trata-se de ação de inscrição de hipoteca judiciária proposta por Taufick 

Miguel Chedick em face de Mauri Antunes de Macedo e Neidy Araújo de 

Moraes Antunes, qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material é a inscrição de hipoteca judiciária.

Instada a manifestar-se, em cumprimento ao disposto no artigo 10 do 

Código de Processo Civil, sobre a ausência de interesse processual ante 

a inexistência de necessidade da via judicial, a parte autora limitou-se a 

informar que a hipoteca judiciária já foi deferida (fls.183).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

O interesse processual corresponde ao binômio necessidade/adequação.

Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase 

processual, como providência preliminar ao julgamento do mérito.

Nesse passo, a superveniência do Novo Código de Processo Civil ensejou 

a perda superveniente do interesse processual, já que a hipoteca 

judiciária poderá ser realizada mediante simples apresentação de cópia da 

sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de 

ordem judicial, conforme disposição do artigo 495, §2º, do Código de 

Processo Civil.

Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DE AÇÃO ante a perda superveniente 

de interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas processuais pelo princípio da causalidade.

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

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131035 Nr: 3597-92.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABRÃO DORNELLES REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO LUIZ VERDERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 Processo nº 3597-92.2014.811.0037 (Código nº 131035)

Embargos à Execução

Embargante: Abrão Dornelles Reis

Embargado: Ronaldo Luiz Verdério

Vistos em correição permanente.

Determino o imediato apensamento aos autos da ação de execução 

correlata.

Tratando-se de matéria de fato, intimem-se as partes para especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.920, II).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3839 Nr: 1642-51.1999.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIR ANTONIO GARLET BARCHET, LENIR MARIA 

BERTOLDO BARCHET, GETULIO LUIZ BARCHET, LACI MARIA BOZZETTO 

BARCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT 3719

 Processo nº 1642-51.1999.811.0037 (Código nº3839)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Alcir Antônio Carlet Barchet

Executada: Teresinha Strapasson Focking

Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença manejado por Alcir Antônio Carlet 

Barchet em face de Teresinha Strapasson Focking.

Formada a angularidade da relação jurídica processual, as partes 

transigiram (fls.573/574), noticiando, ulteriormente, o integral adimplemento 

(fls.580; 585).

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Custas pela parte executada.

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

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123397 Nr: 5950-42.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE 

PRIMAVERA DO LESTE - APROCAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO RODRIGUES, EDIVALDO ESTIVANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Processo nº 5950-42.2013.811.0037 (Código nº 123397)

Ação de Indenização por Danos Materiais causados por Acidente de 

Trânsito

Requerente: Associação de Proprietários de Caminhão - APROCAM

Requeridos: Fábio Rodrigues e Edivaldo Estivanelli

Vistos em correição permanente.

O ônus da defesa especificada não se aplica ao curador especial, 

conforme artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Portanto, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102415 Nr: 1813-85.2011.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO JACINTO GEBERT, ALERIA KESSLER 

GEBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO MAIA DE AGUIAR - 

OAB:4894/PI, JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARÃES - OAB:MT 

15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 Processo nº 1813-85.2011.811.0037 (Código nº 102415)

Ação de Usucapião

Requerente: Emílio Divino Rodrigues

Requeridos: Tarcísio Jacinto Gebert e Aleria Kessler Gebert

Vistos em correição permanente.

O autor qualificou-se como casado na petição inicial. Portanto, tratando-se 

de ação que versa sobre direito real imobiliário, intime-se a parte autora 

para apresentar o consentimento do cônjuge virago, nos moldes do artigo 

73 do Código de Processo Civil, em 15 (quinze) dias, ciente das 
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consequências jurídicas.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002086-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO (ADVOGADO(A))

MERCEDES APARECIDA VERAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNO KREBS (RÉU)

ALISON KREBS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002086-37.2017.8.11.0037. AUTOR(A): MERCEDES APARECIDA VERAS 

RÉU: ALISON KREBS, ARNO KREBS Vistos. Trata-se de ação de despejo 

c.c rescisão contratual e cobrança de alugueis ajuizada por MERCEDES 

APARECIDA VERAS em face de ALISSON KREBS e ARNO KREBS, todos 

qualificados nos autos. As partes realizaram composição amigável e 

pugnaram pela homologação do acordo e a consequente extinção do feito 

(id. 13797915, 13797935). É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, 

devidamente representadas por seu(s) procurador(es), as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a suspensão e a posterior extinção 

do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o ACORDO acima entabulado, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Por sua vez, 

suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios nos termos do acordo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003260-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE OLIVEIRA PINHEIRO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1 0 0 3 2 6 0 - 4 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDSON DE 

OLIVEIRA PINHEIRO - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de EDSON DE OLIVEIRA PINHEIRO ME, todos 

devidamente qualificados nos autos. No id. 14778690, a parte autora 

informou que o requerido realizou extrajudicialmente o pagamento do 

débito em aberto e requereu a extinção do feito. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte autora 

informou a quitação do débito em aberto, pelo executado. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

sentença, certifique-se. Após, arquive-se com baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. Publicada 

e registrada a presente sentença pelo Sistema PJE. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004503-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANATA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

SERGIO RODRIGUES PANATA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004503-60.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: PANATA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - 

EPP, SERGIO RODRIGUES PANATA Vistos. Trata-se de Execução DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE 

DO CERRADO contra PANATA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI – EPP e 

SERGIO RODRIGUES PANATA, todos qualificados. É o relato. Decido. As 

partes entabularam acordo, onde ficou determinada a suspensão da ação 

até o seu cumprimento, e após, a extinção do feito (id. 12980488). O 

referido acordo foi homologado (id. 13837628), suspendendo-se o 

processo ate o adimplemento do acordo. Decorrido o prazo, o executado 

informa que o acordo foi integralmente cumprido, requerendo a expedição 

de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caxias do 

Sul/RS, para que proceda com a baixa na averbação de nº 13 da matrícula 

de nº 48.047 (id. 14069378). Após, manifestou-se a parte exequente 

requerendo o arquivamento do presente feito, bem como para que seja 

oficiado o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caxias do 

Sul/RS, para que proceda com a baixa na averbação de nº 13 da matrícula 

de nº 48.047. Diante do exposto, julgo extinto o processo com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Oficie-se 

o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caxias do Sul/RS, para 

que proceda com a baixa na averbação de n° 13, da matrícula de nº 

48.047- Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Caxias do Sul/RS. 

Custas e taxas judiciárias pagas (id. 9995624). Honorários conforme 

convencionado entre as partes. Transitada em julgado a sentença, 

certifique-se. Após, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com 

as anotações de estilo e as cautelas de praxe. Publicada e registrada a 

presente sentença pelo Sistema PJE. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005239-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILITI CHUPROV FEFELOV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005239-44.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MILITI CHUPROV FEFELOV Vistos. 

Trata-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de MILITI CHUPROV FEFELOV, 

devidamente qualificados nos autos. No ID nº 15436970, a parte 

requerente pugnou pela desistência na ação e a extinção do processo. É 

o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a 

parte requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, 

razão pela qual a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas e taxas pagas (ID nº 

14419982). Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro 2018. Myrian Pavan 
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Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005916-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA CARMEN CARVALHO ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005916-11.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUCIANA CARMEN CARVALHO 

ALMEIDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em desfavor do LUCIANA 

CARMEN CARVALHO ALMEIDA, devidamente qualificados nos autos. Nos 

IDs nº 11311038 e 12531887, foi determinada a intimação da parte 

requerente para emendar a inicial, comprovando a mora, sob pena de 

extinção. No ID nº 13085508, manifestação da parte requerente 

informando que a notificação foi válida. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, denota-se que foi 

oportunizado à parte requerente emendar a inicial, a fim de que 

preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, sem que 

fossem atendidas na íntegra as determinações. De acordo com o artigo 

321 do Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Destarte, inviabilizada a segura prestação jurisdicional por 

culpa da parte autora, impõe-se seja rejeitada a inicial. Ante o exposto, em 

conformidade como o disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, I, do mesmo códex. Sem custas e honorários. Certificado o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005513-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARCIO ROMAGNOLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005513-42.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: LUIZ MARCIO ROMAGNOLI Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizado por BANCO BRADESCO S/A 

em face de LUIZ MARCIO ROMAGNOLI, ambos qualificados nos autos. No 

Id. 14264486/14264497, as partes realizaram composição amigável e 

pugnaram pela homologação do acordo e a suspensão do feito até a 

liquidação final da dívida. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes, 

devidamente representadas por seus procuradores, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a suspensão e a posterior extinção do feito. 

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO entabulado, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão. Determino a suspensão do processo até 

27/05/2023, nos termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código 

de Processo Civil. Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não 

haja manifestação das partes, presumir-se-á que o acordo foi 

integralmente cumprido, devendo o feito ser remetido à conclusão para 

extinção. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003384-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE OLIVEIRA PINHEIRO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1 0 0 3 3 8 4 - 3 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDSON DE 

OLIVEIRA PINHEIRO - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de EDSON DE OLIVEIRA PINHEIRO ME, todos 

devidamente qualificados nos autos. No ID nº 14778918, a parte 

requerente pugnou pela extinção do feito, tendo em vista que a requerida 

realizou o pagamento de forma extrajudicial. É o relatório. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, entendo que o feito deve ser extinto, ante 

a perda do objeto. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais pelo autor. Sem honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005941-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005941-87.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR “INAUDITA ALTERA 

PARTE” proposta por JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA em face de BANCO 

BRADESCO S.A., ambos qualificados. Alega, em síntese, que, no inicio de 

março de 2018, o autor foi surpreendido com a informação de que sua 

residência estaria com leilão extrajudicial marcado. Aduz que, em contrato 

de financiamento firmado como banco requerido, ficou estabelecida 

cláusula que prevê o débito das parcelas do financiamento do imóvel em 

conta corrente do autor, e que, em que pese existir saldo suficiente para a 

manutenção dos débitos das parcelas todos os meses, o requerido parou 

de debitar o valor a partir do mês de maio de 2017. Informa que, no intuito 

de solucionar o problema, entrou em contato com o requerido, que não 

soube explicar por qual motivo não estava sendo debitado o valor do 

financiamento, visto que havia saldo em conta. Assevera que, até o 

presente momento, o banco não tentou resolver a suposta pendência de 

financiamento de forma amigável com o autor, vez que não entrou em 

contato este, nem houve protesto do valor devido, nem negativação do 

nome, ou qualquer outra atitude que pudesse alertar o autor que o 

financiamento não estivesse sendo pago, bem como que a propriedade do 

bem continua consolidada em favor do requerido. Requer a concessão de 

tutela antecipada para determinar que a requerida abstenha-se de 

quaisquer atos que impliquem em venda do imóvel à terceiros, imissão na 

posse ou outra providência que ofenda a posse e a propriedade do imóvel 

do promovente, bem como para que reestabeleça imediatamente o 

contrato de financiamento entre as partes e o débito automático das 

parcelas vencidas e vincendas na conta corrente do promovente, com 

resgate automático das aplicações realizadas automaticamente, no 

montante estipulado no contrato, sob pena de multa diária. É a síntese do 
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relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifico que o 

autor juntou cópia do contrato de financiamento (Id. 14974268), no qual, de 

fato, esta prevista, na cláusula 4.5, que o pagamento das parcelas do 

financiamento do imóvel em questão se daria por débito na conta corrente 

de titularidade do requerente, in verbis: “4.5. OS PAGAMENTOS DOS 

ENCARGOS MENSAIS DE QUE TRATA ESTA CLAUSULA SERÃO FEITOS 

MEDIANTE DÉBITOS LANÇADOS NA CONTA CORRENTE DO(A,S) 

DEVEDOR(A,ES) POR ELE (A,S) ABERTA NA AGENCIA DO BANCO 

BRADESCO S.A., MENCIONADA NO NUMERO 13 DC QUADRO RESUMO, 

SENDO QUE, PARA TANTO, 0(A,S) DEVEDOR(A, ES) AUTORIZA(M), 

IRREVOGAVELMENTE, DURANTE A VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO, QUE 

O REFERIDC BANCO PROCEDA AOS LANÇAMENTOS A DEBITO DA SUA 

CONTA, CONFORME ACIMA AJUS TADO, VALENDO COMO PROVA DE 

QUITACAO A COPIA DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS, DESDE QUE NAO 

ESTORNADOS POSTERIORMENTE.” Outrossim, conforme comprovantes 

de Id. 14974195, nota-se que haviam valores suficientes na conta do autor 

para que a parcela fosse debitada, não restando demonstrados, no 

presente momento, motivos para a inadimplência do autor. Deste modo, 

analisando a documentação acostada, tem-se, à via estreita de cognição 

sumária própria das tutelas de urgência, que tal documentação mostra a 

verossimilhança das alegações lançadas na exordial. Ademais, o perigo 

de dano resta comprovado pelos documentos de Id. 14974096/14974291, 

que demonstram a consolidação do imóvel em favor do Banco Bradesco 

S/A, e a designação de leilões para a alienação do bem. Ante o exposto, 

DEFIRO a liminar pleiteada para DETERMINAR que a requerida abstenha-se 

de quaisquer atos que impliquem em venda do imóvel à terceiros, imissão 

na posse ou outra providência que ofenda a posse e a propriedade do 

imóvel do requerente, bem como para que reestabeleça imediatamente o 

contrato de financiamento entre as partes e o débito automático das 

parcelas vencidas e vincendas na conta corrente do promovente, com 

resgate automático das aplicações realizadas automaticamente, no 

montante estipulado no contrato, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). Cite-se a requerida para contestar a ação no 

prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à 

contestação. Em consonância com o artigo 334 do Código de Processo 

Civil, designa-se o dia 08/11/2018, às 14h20min, para sessão de 

conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a sessão será realizada por 

conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Conste no 

mandado que a empresa requerida deverá encaminhar representante com 

poderes para transigir. Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art.334, §8º, do 

CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. A presente decisão vale como mandado, ficando 

autorizado a entrega ao Oficial de plantão, e caso não for possível por 

qualquer eventualidade, para qualquer outro que possa atender 

imediatamente. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos 

do Código de Processo Civil, , fica vedado o exercício da faculdade 

prevista no artigo 340 do mesmo Código. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 

25 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000505-21.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MARQUES MANSAN (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de avaliação , no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001727-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA BRANDAO FILHO (ADVOGADO(A))

VALDIR DE OLIVEIRA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DONIZETE ALVES CIRILO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001727-53.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: VALDIR DE OLIVEIRA TEIXEIRA EXECUTADO: JOSE 

DONIZETE ALVES CIRILO Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ajuizado por VALDIR DE OLIVEIRA TEIXEIRA 

em face de JOSÉ DONIZETE ALVES CIRILO, ambos qualificados nos autos. 

No Id. 15410998/15410999, as partes realizaram composição amigável e 

pugnaram pela homologação do acordo e a suspensão do feito até a 

liquidação final da dívida. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, 

devidamente representadas por seus procuradores, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a suspensão e a posterior extinção do feito. 

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO entabulado, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão. Determino a suspensão do processo até 

10/07/2019, nos termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código 

de Processo Civil. Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não 

haja manifestação das partes, presumir-se-á que o acordo foi 

integralmente cumprido, devendo o feito ser remetido à conclusão para 

extinção. Após certifique-se e concluso para sentença. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 25 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000974-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIFRAN LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

LUIZ FERNANDO COGHETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000974-33.2017.8.11.0037. AUTOR(A): LEDIFRAN LOGISTICA LTDA 

RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Intime-se a parte requerente, 

pessoalmente, para promover o regular andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 

485, § 1º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 
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setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000565-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICSON BRANDAO MARIANO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000397-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDO ROSSETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000397-55.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: MARILDO ROSSETO Vistos. Indefiro, por ora, o pedido retro, 

uma vez que o executado não foi devidamente citado. Assim, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o endereço 

atualizado da parte executada, bem como requerer o que entender de 

direito. Com a juntada da informação, proceda-se a citação da parte 

executada. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001045-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JOSE FRANCISCO SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001045-98.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA REQUERIDO: 

ALEXANDRE JOSE FRANCISCO SANTOS Vistos. Analisando os autos, 

verifico que a parte autora pugnou pela citação do requerido via 

Whatsapp, uma vez que o inquilino tomou rumo desconhecido. Contudo, tal 

pedido não merece acolhimento, uma vez a citação do executado 

reveste-se de certa formalidade, de modo que se mostra inviável a 

realização por aplicativo. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - EXAURIMENTO DOS ENDEREÇO PARA CITAÇÃO DO 

DEVEDOR - EXTINÇÃO. CITAÇÃO POR APLICATIVO PARA APARELHO 

CELULAR - IMPOSSIBILDIADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É 

ônus do credor a indicação da localização do devedor e/ou de bens 

passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo, sob pena 

de extinção (art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95). 2. No caso em exame, 

foram realizadas tentativas de citação do devedor nos endereços 

indicados pela credora, e naqueles resultantes de consulta ao Sistema 

BacenJud, todas sem êxito. Formulado pedido de citação por aplicativo 

para aparelho de celular, foi este indeferido e o processo extinto, com 

fundamento no art. 43, § 4º, da Lei nº 9.099/95). 3. Como bem 

fundamentou Sua Excelência na origem, a citação do executado 

reveste-se de certa formalidade, pois exige-se sua presença no ato. E, 

portanto, se mostra inviável sua realização por aplicativo para aparelho 

celular, a exemplo do WhatsApp, em razão da pouca confiabilidade, de se 

tratar de procedimento excessivamente informal e porque não há, para tal, 

autorização do destinatário do ato ou da lei. Situação distinta ocorre com a 

intimação, onde o usuário autoriza e indica o número onde poderá receber 

as comunicações oficiais, observada a regulamentação própria (Portaria 

Conjunta nº 67, de 08/08/2016). 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a 

ementa como acórdão. 6. Custas pelo recorrente. Sem condenação em 

honorários ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF 

07110107520178070020 DF 0711010-75.2017.8.07.0020, Relator: ASIEL 

HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/08/2018, 3ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 24/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, INDEFIRO o 

pedido de ID nº 15288570. Sem prejuízo, considerando que não há nos 

autos informação de endereço do requerido, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito. Intimem-se. 

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

do Leste/MT, 1º de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000734-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE OLIVEIRA CLARES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004669-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABNER ALBINO CUSTODIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES CAMPOS (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004669-92.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): ABNER ALBINO CUSTODIO DOS SANTOS RÉU: O TELHAR 

AGROPECUARIA LTDA Vistos. Analisando os autos, verifico que estão 

presentes os pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Sem prejuízo defiro o pedido de produção de 

provas sobre os fatos narrados e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23/01/2019 às 16h00min. Caso haja requerimento de 

depoimento pessoal pela parte contrária, ficam as partes desde já 

intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que se presumirão 

confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, 

comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 385, §1º, do 

Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, no 

máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em face do princípio 

da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Ressalto que 

as testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas 

nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 1º de outbro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005565-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE PEREIRA DIAS (EXECUTADO)

R. P. DIAS - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 115 de 610



requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001929-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARINEIDE CEZARINO CREMA DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAILINY REGINA DUARTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001929-30.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARINEIDE CEZARINO CREMA 

DE BRITO REQUERIDO: TAILINY REGINA DUARTE Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARINEIDE 

CEZARINO CREMA em desfavor de TAILINY REGINA DUARTE, 

devidamente qualificados nos autos. No ID nº 13006008, foi determinada a 

intimação da parte exequente para comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, em 15 (quinze) dias. No ID nº 

15303287, certidão de que decorreu o prazo concedido sem 

manifestação. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Analisando 

os autos, denota-se que foi oportunizado à parte exequente emendar a 

inicial, a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para sua 

admissibilidade, sem que fossem atendidas na íntegra as determinações. 

Diante de tal hipótese, assim dispõe o artigo 290 do Código de Processe 

Civil: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. De acordo com o artigo 321 

do Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Nesse sentido, vejamos os ensinamentos da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça/MT, no Capítulo 2, 

Seção 14, in litteris: “2.14.2 - A taxa judiciária e as custas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o 

deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos 

em lei. 2.14.2.1 - Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, o fato 

será certificado pela escrivania, cancelando-se a distribuição sem 

necessidade de despacho. Para esta finalidade, as petições serão 

encaminhadas ao distribuidor. 2.14.2.2 - Havendo recolhimento a menor 

das custas devidas, antes de se cancelar a distribuição, deve-se intimar a 

parte para o fim de complementação. 2.14.2.3 - O prazo a que alude o item 

1 desta norma (2.14.2.1) será contado a partir da intimação do advogado 

da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em 

lei”. Sobre o tema, vejamos os valorosos dizeres do Juiz Federal Iran 

Velasco Nascimento: “Primeiramente observa-se que ao determinar o 

cancelamento da distribuição, como conseqüência dessa inadimplência, 

esse comando legal também deixa claro, que o recolhimento das custas 

iniciais é um pressuposto processual objetivo de existência do processo, 

vez que o cancelamento da distribuição implica no seu extermínio ab ovo, 

impedindo, ipso facto, que o juízo a quem tenha sido feita a distribuição 

cancelada possa proferir qualquer outro julgamento, quer de natureza 

formal ou de mérito”. Destarte, inviabilizada a segura prestação 

jurisdicional por culpa da parte autora, impõe-se seja rejeitada a inicial. 

Ante o exposto, em conformidade como o disposto no artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo códex. Custas pela parte 

requerente. Sem honorários, ante a ausência de citação. Certificado o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003380-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APOENNA KETILLY GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005963-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GONCALVES VIANA (REQUERENTE)

CLEITON FILGUEIRA SALES (ADVOGADO(A))

SANDRO ROBERTO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005963-48.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: GETULIO GONCALVES VIANA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Trata-se de TUTELA DE URGÊNCIA 

CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE C/C PEDIDO LIMINAR ajuizada 

por GETÚLIO GONÇALVES VIANA em face de BANCO BRADESCO S/A, 

devidamente qualificados nos autos. Aduz, em síntese, que o requerido 

ajuizou Execução por Título Executivo Extrajudicial em face do requerente, 

realizando a anotação da existência da referida ação nos órgão de 

proteção ao crédito. Alega que, em virtude de tal anotação, todas as 

operações de crédito do requerente estão sendo negadas pelas 

instituições de crédito do Brasil e do exterior, suspendendo todas a suas 

linhas de crédito, limites de cheque especial e cartões de credito pessoais. 

Relata que o autor é agricultor e empresário, dependendo de uma série de 

investimentos financeiros para a compra de insumos e equipamentos, 

manutenção de maquinários e demais despesas relacionadas à lavoura e 

cultivo, podendo as negativas de crédito causarem possíveis atrasos no 

pagamento de seus funcionários. Informa que a transação financeira 

executada foi garantida por uma área de terra denominada de Fazenda 

São Matheus II, avaliada em quase R$24.000.000,00 (vinte e quatro 

milhões de reais), sendo devidamente anotada a hipoteca na matrícula do 

imóvel. Requer, em sede de tutela de urgência, que seja deferida a medida, 

inaudita altera parte, a fim de determinar a suspensão do registro do nome 

do requerente nos cadastros de inadimplentes em relação à execução nº 

1003783-59.2018.8.11.0037, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, 

bem como que a requerida abstenha-se de efetuar qualquer futura 

anotação nos respectivos órgãos, sob pena de multa. Juntou documentos. 

No Id 15040390, intimação do requerente para emedar a inicial, a qual foi 

devidamente apresentada no Id 15080063. É o breve relatório. Fundamento 

e decido. Inicialmente, recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. Acolho a emenda à inicial de Id 15080063. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido 

de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Assim, faltando um dos pressupostos, que 

são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, o requerente pleiteia a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, inserido pela 

requerida em virtude de título no qual o autor figura como avalista. 

Conforme entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o 

avalista é considerado devedor solidário, possuindo responsabilidade 

direta pelo adimplemento do título, sendo assim, inexiste benefício de 

ordem a ser observado, tendo o credor a faculdade de executar qualquer 

um dos codevedores, restando, àquele que cumprir a obrigação, ação 

regressiva em face dos demais coobrigados e do devedor principal. Deste 
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modo, estando o devedor principal inadimplente, a obrigação do avalista, 

que é autônoma e solidária, é a de responder pelo débito como se devedor 

principal o fosse. Outrossim, a ação de execução visa apenas a 

satisfação do crédito, uma vez que deverá sempre ser fundada em título 

de obrigação certa, líquida e exigível, conforme artigo 783 do Código de 

Processo Civil, não sustentando-se as alegações do autor de que a dívida 

encontra-se em discussão judicial, visto que os documentos juntados aos 

autos da execução pelo requerido comprovam a existência e a 

exigibilidade do valor exequendo. Assim, resta plenamente possível que o 

avalista seja diretamente atingido pela cobrança da dívida, não havendo 

irregularidades quanto à inscrição de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes, visto configurar exercício regular de direito da instituição 

financeira, ante a existência da dívida, da responsabilidade pelo 

pagamento, e da inadimplência dos devedores. Neste sentido: 

REPARAÇÃO DE DANOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIOS FIRMADA 

PELO AUTOR NA CONDIÇÃO DE AVALISTA. VALIDADE DO DÉBITO. 

REPETIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE 

AVALISTA E AVALIZADO. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO NEGATIVA QUE 

SE MOSTRA LÍCITA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Recurso do 

réu provido, e do autor, desprovido. Unânime. (Recurso Cível nº 

71005771001, Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: 

João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 21/11/2016). Deste modo, no caso 

em apreço, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, de 

forma que, resta ausente um dos requisitos previstos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Diante desta situação, as alegações trazidas 

pela parte requerente não autorizam, ao menos em sede de cognição 

sumária, a concessão da tutela requerida. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA PLEITEADA. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004122-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS MINO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004122-52.2017.8.11.0037. 

EMBARGANTE: JOAO CARLOS MINO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL 

S.A Vistos. Analisando detidamente os autos, e considerando o teor da 

certidão de ID nº 12199154, que apontou que a requerida foi devidamente 

citada, mas não se manifestou nos autos, DECRETO A REVELIA da 

requerida, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, nomeio o 

médico Dr. Junior Lima Bezerra, CRM-MS 8540, como perito para atuar 

neste processo, sendo que os dados do referido perito estão disponíveis 

no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência 

da parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 14969325 – pág. 24). Intimem-se as 

partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006221-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (RÉU)

VILSON MIEZERSKI (RÉU)

SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006221-58.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

VILSON MIEZERSKI, PAULO CESAR MIEZERSKI, SABRINA LOPES TESTA 

MIEZERSKI Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida pelo BANCO DO 

BRASIL S/A em face de VILSON MIEZERSK, PAULO CESAR MIEZERSKI e 

SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI ambos qualificados nos autos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 700, Código de 

Processo Civil). Não estando presentes as hipótese de improcedência 

liminar do pedido, defiro a expedição de mandado de pagamento e 

concedo aos requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e 

o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

da causa, conforme determinação legal do artigo 701, caput, do Código de 

Processo Civil, ficando isento do pagamento de custas processuais se o 

cumprir no prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado 

aos requeridos, no mesmo prazo, opor, nos próprios autos, Embargos à 

Ação Monitória, alertando-os de que, nos termos do artigo 702, §2º, do 

Código de Processo Civil, quando este alegar que o autor pleiteia quantia 

superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende 

correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, 

sob pena de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, 

poderão os requeridos, no prazo para oposição dos Embargos, 

reconhecendo o crédito do Exequente e, comprovado o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor objeto da pretensão monitória, acrescido das 

custas e dos honorários advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do 
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Código de Processo Civil), requerer o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescida da correção monetária e dos juros 

legais, nos termos dos artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de 

Processo Civil. Ficam os requeridos alertados de que, não sendo cumprido 

o mandado, não sendo opostos Embargos Monitórios e não sendo 

requerido o parcelamento na forma dos artigos acima citados, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 

702, §8º, do Código de Processo Civil, seguindo-se à fase de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Citem-se. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de 

Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 08 de novembro de 2018, às 

15h00min, a ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta 

Comarca. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a audiência designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006282-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VIAN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006282-16.2018.8.11.0037. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO RÉU: RODRIGO VIAN Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA 

movida pelo COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em 

face de RODRIGO VIAN, ambos qualificados nos autos. A pretensão visa 

ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título 

executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 700, Código de 

Processo Civil). Não estando presentes as hipótese de improcedência 

liminar do pedido, defiro a expedição de mandado de pagamento e 

concedo ao requerido o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

da causa, conforme determinação legal do artigo 701, caput, do Código de 

Processo Civil, ficando isento do pagamento de custas processuais se o 

cumprir no prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado 

ao requerido, no mesmo prazo, opor, nos próprios autos, Embargos à 

Ação Monitória, alertando-o de que, nos termos do artigo 702, §2º, do 

Código de Processo Civil, quando este alegar que o autor pleiteia quantia 

superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende 

correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, 

sob pena de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, 

poderá o requerido, no prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo 

o crédito do Exequente e, comprovado o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos 

honorários advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do Código de 

Processo Civil), requerer o parcelamento do restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescida da correção monetária e dos juros legais, 

nos termos dos artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de Processo 

Civil. Fica o requerido alertado de que, não sendo cumprido o mandado, 

não sendo opostos Embargos Monitórios e não sendo requerido o 

parcelamento na forma dos artigos acima citados, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de 

Processo Civil, seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite-se. 

Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 08 de novembro de 2018, às 14h40min, a ser 

realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se 

as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003228-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO (ADVOGADO(A))

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CLERIA FARIAS DOS SANTOS SILVA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003228-42.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LUCIA PANDOLFO RÉU: TANIA 

CLERIA FARIAS DOS SANTOS SILVA - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por LUCIA PANDOLFO em desfavor de TÂNIA 

CLERIA FARIAS DOS SANTOS SILVA, devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 14910681, foi indeferido o pedido de justiça gratuita e 

determinada a intimação da parte requerente para comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, em 15 (quinze) 

dias, que intimada, não se manifestou, conforme certidão (ID 15326840). É 

o relato do necessário. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

denota-se que foi oportunizado à parte exequente emendar a inicial, a fim 

de que preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, sem 

que fossem atendidas na íntegra as determinações. Diante de tal hipótese, 

assim dispõe o artigo 290 do Código de Processe Civil: “Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias”. De acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil: O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Nesse sentido, vejamos os 

ensinamentos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT, no Capítulo 2, Seção 14, in litteris: “2.14.2 - A taxa judiciária 

e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da 

inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto 

nos casos previstos em lei. 2.14.2.1 - Não havendo preparo no prazo de 

30 (trinta) dias, o fato será certificado pela escrivania, cancelando-se a 

distribuição sem necessidade de despacho. Para esta finalidade, as 

petições serão encaminhadas ao distribuidor. 2.14.2.2 - Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes de se cancelar a 

distribuição, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. 

2.14.2.3 - O prazo a que alude o item 1 desta norma (2.14.2.1) será 

contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio do 

Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei”. Sobre o tema, vejamos 

os valorosos dizeres do Juiz Federal Iran Velasco Nascimento: 

“Primeiramente observa-se que ao determinar o cancelamento da 

distribuição, como consequência dessa inadimplência, esse comando legal 

também deixa claro, que o recolhimento das custas iniciais é um 

pressuposto processual objetivo de existência do processo, vez que o 
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cancelamento da distribuição implica no seu extermínio ab ovo, impedindo, 

ipso facto, que o juízo a quem tenha sido feita a distribuição cancelada 

possa proferir qualquer outro julgamento, quer de natureza formal ou de 

mérito”. Destarte, inviabilizada a segura prestação jurisdicional por culpa 

da parte autora, impõe-se seja rejeitada a inicial. Ante o exposto, em 

conformidade como o disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, I, do mesmo códex. Custas pela parte exequente. Sem honorários, 

ante a ausência de citação. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000129-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (REQUERENTE)

TIAGO BUENO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVIOLAVEL AGUA BOA ALARMES LTDA - ME (REQUERIDO)

SELSO LOPES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000129-98.2017.8.11.0037. REQUERENTE: SINAGRO PRODUTOS 

AGROPECUARIOS S.A REQUERIDO: INVIOLAVEL AGUA BOA ALARMES 

LTDA - ME Vistos. Trata-se de PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS 

proposta por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A em face da 

INVIOLÁVEL AGUA BOA ALARMES LTDA - ME, devidamente qualificados 

nos autos. No ID nº 4640668, a liminar foi deferida determinando a 

intimação do requerido e expedição de ofício para que apresentem o 

histórico de ligações realizadas entre 22/01/2016 a 24/01/2016. No ID nº 

14891531 e 15245939, intimação das partes para se manifestarem sobre 

a juntada de informações. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que a liminar foi devidamente cumprida 

conforme ID nº 9169647 e 14227275. Ante o exposto, verifico que foram 

preenchidos os requisitos formais para a produção antecipada de provas, 

assim, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, extinguindo o feito, com resolução de mérito, na forma do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios nos termos do acordo. Transitada 

em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se com baixa dos 

autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. 

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema PJE. Primavera 

do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002286-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA CORREA ALVES (REQUERIDO)

PAULA LUANA CORREA ALVES ROMANCINI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002286-10.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: APARECIDA CORREA ALVES Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de APARECIDA CORREA 

ALVES, devidamente qualificados nos autos. No ID nº 13891011, certidão 

de restituição do veículo apreendido, comprovando o cumprimento da 

obrigação. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda, 

conforme certidão no ID nº 13891011. Com efeito, o artigo 924 do Código 

de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR 

SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Sem prejuízo, proceda-se a secretaria aos atos 

necessários para a liberação dos valores em favor do requerente. Sem 

custas e honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em julgado, 

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

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 25 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001570-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANGELO PETRAZZINI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003678-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE BESERRA DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003678-82.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): CLARICE BESERRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) movida por CLARICE 

BESERRA DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, 

qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo que foram 

preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a 

exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo 

Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à 

contestação. Cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados 

no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Oportuno ressaltar que até o presente momento não há 

informações acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende 

esclarecer que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual 

acordo somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, 

por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003451-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG (ADVOGADO(A))

AGUIAR BENTO DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003451-92.2018.8.11.0037. AUTOR(A): AGUIAR BENTO DE FREITAS 

RÉU: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. Considerando o 

decurso do prazo, proceda-se a intimação da parte requerente, 

pessoalmente, para promover o regular andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

processo, nos termos do artigo 290 e 485 III, ambos do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004781-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PIZZOLATTO (REQUERENTE)

FLAVIO BUSS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004781-61.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: GUILHERME PIZZOLATTO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de pedido individual de Liquidação de 

Sentença proposta por GUILHERME PIZZOLATTO em face de YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, referente sentença proferida na Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. Preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, recebe-se a presente liquidação de sentença, 

que deve ser processada na forma do artigo 509, II, do Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte contrária para, querendo, responder a 

ação, no prazo de 15 dias (artigo 511 do CPC), sob as advertências da Lei 

(art. 344 do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se 

o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos 

do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004331-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO 08470253816 (EXECUTADO)

MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre os endereços de IDs 15683018, 15683016 e 15683015 , 

bem como indicar em qual endereço deverá ser expedido o mandado , no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003127-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO (ADVOGADO(A))

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIORDANA ISABELA SIQUEIRA CALLEGARO 05100802197 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003127-05.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LUCIA PANDOLFO RÉU: 

GIORDANA ISABELA SIQUEIRA CALLEGARO 05100802197 Vistos. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por LUCIA PANDOLFO em 

desfavor de GIORDANA ISABELA SIQUEIRA CALLEGARO, devidamente 

qualificados nos autos. No ID nº 14705414, foi indeferido o pedido de 

justiça gratuita e determinada a intimação da parte requerente para 

comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, em 

15 (quinze) dias, que intimada, não se manifestou, conforme certidão (ID 

15344325). É o relato do necessário. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, denota-se que foi oportunizado a parte exequente emendar a inicial, 

a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, 

sem que fossem atendidas na íntegra as determinações. Diante de tal 

hipótese, assim dispõe o artigo 290 do Código de Processe Civil: “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”. De acordo com o artigo 321 do Código de Processo 

Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Nesse sentido, vejamos os 

ensinamentos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT, no Capítulo 2, Seção 14, in litteris: “2.14.2 - A taxa judiciária 

e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da 

inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto 

nos casos previstos em lei. 2.14.2.1 - Não havendo preparo no prazo de 

30 (trinta) dias, o fato será certificado pela escrivania, cancelando-se a 

distribuição sem necessidade de despacho. Para esta finalidade, as 

petições serão encaminhadas ao distribuidor. 2.14.2.2 - Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes de se cancelar a 

distribuição, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. 

2.14.2.3 - O prazo a que alude o item 1 desta norma (2.14.2.1) será 

contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio do 

Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei”. Sobre o tema, vejamos 

os valorosos dizeres do Juiz Federal Iran Velasco Nascimento: 

“Primeiramente observa-se que ao determinar o cancelamento da 

distribuição, como consequência dessa inadimplência, esse comando legal 

também deixa claro, que o recolhimento das custas iniciais é um 

pressuposto processual objetivo de existência do processo, vez que o 

cancelamento da distribuição implica no seu extermínio ab ovo, impedindo, 

ipso facto, que o juízo a quem tenha sido feita a distribuição cancelada 

possa proferir qualquer outro julgamento, quer de natureza formal ou de 

mérito”. Destarte, inviabilizada a segura prestação jurisdicional por culpa 

da parte autora, impõe-se seja rejeitada a inicial. Ante o exposto, em 

conformidade como o disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, I, do mesmo códex. Custas pela parte exequente. Sem honorários, 

ante a ausência de citação. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003220-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIANA LAMOUNIER DE BRITO FERRAZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003220-65.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LUCIA PANDOLFO RÉU: 

RUBIANA LAMOUNIER DE BRITO FERRAZ Vistos. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por LUCIA PANDOLFO em desfavor de RUBIANA 

LAMOUNIER DE BRITO FERRAZ, devidamente qualificados nos autos. No 

ID nº 14588991, foi indeferido o pedido de justiça gratuita e determinada a 

intimação da parte requerente para comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, em 15 (quinze) dias. No ID nº 

14844337, pedido de reconsideração da decisão. No ID nº 14874267, 

indeferiu-se o pedido de reconsideração, determinando novamente a 

intimação da autora para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias, que, intimada, não se manifestou, conforme certidão (ID 

15275972). É o relato do necessário. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, denota-se que foi oportunizado à parte exequente emendar a inicial, 

a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, 

sem que fossem atendidas na íntegra as determinações. Diante de tal 

hipótese, assim dispõe o artigo 290 do Código de Processe Civil: “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”. De acordo com o artigo 321 do Código de Processo 

Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 
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dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Nesse sentido, vejamos os 

ensinamentos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT, no Capítulo 2, Seção 14, in litteris: “2.14.2 - A taxa judiciária 

e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da 

inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto 

nos casos previstos em lei. 2.14.2.1 - Não havendo preparo no prazo de 

30 (trinta) dias, o fato será certificado pela escrivania, cancelando-se a 

distribuição sem necessidade de despacho. Para esta finalidade, as 

petições serão encaminhadas ao distribuidor. 2.14.2.2 - Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes de se cancelar a 

distribuição, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. 

2.14.2.3 - O prazo a que alude o item 1 desta norma (2.14.2.1) será 

contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio do 

Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei”. Sobre o tema, vejamos 

os valorosos dizeres do Juiz Federal Iran Velasco Nascimento: 

“Primeiramente observa-se que ao determinar o cancelamento da 

distribuição, como consequência dessa inadimplência, esse comando legal 

também deixa claro, que o recolhimento das custas iniciais é um 

pressuposto processual objetivo de existência do processo, vez que o 

cancelamento da distribuição implica no seu extermínio ab ovo, impedindo, 

ipso facto, que o juízo a quem tenha sido feita a distribuição cancelada 

possa proferir qualquer outro julgamento, quer de natureza formal ou de 

mérito”. Destarte, inviabilizada a segura prestação jurisdicional por culpa 

da parte autora, impõe-se seja rejeitada a inicial. Ante o exposto, em 

conformidade como o disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, I, do mesmo códex. Custas pela parte exequente. Sem honorários, 

ante a ausência de citação. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53254 Nr: 983-27.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI LUIZ GUENO, FERNANDA CRISTINE 

RABELO GUENO, UMBERTO JOÃO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERON DA SILVA LEMES - 

OAB:088, FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES FILHO - OAB:6.226-A/MT, 

JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre a avaliação de fls. 119/120, requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169610 Nr: 5066-08.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CAMPANER MUXEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANNA LUCIANA DE PAULA, EUDES 

PIRES MALAQUIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte Requerente 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.71/V, com 

anotação “AO REMETENTE”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167904 Nr: 4179-24.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CEZAR BEDIN, MARINA BISOGNIN BEDIN, 

PEDRO HENRIQUE BISOGNIN BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA FERREIRA DE ALMEIDA, FABIO 

ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, RODRIGO VILELA RAVANELLO - OAB:21360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte Requerente 

para manifestar sobre as correspondências devolvidas de p.194/V, com 

anotação “RECUSADO”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132141 Nr: 4508-07.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA, IRIETE CARDOSO CECATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72384 Nr: 4699-91.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LUIZ CHIARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias. Oriento os senhores advogados para que apresentem o 

pagamento da diligência do oficial de justiça no momento do requerimento 

das intimações por mandado, para facilitar os trabalhos desta secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108704 Nr: 9177-45.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES DE PAULA, JAIR DE PAULA, MARCIO 

BERTOCCO MEIRELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JUNIOR - 

OAB:MT/7129/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 326, requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159440 Nr: 157-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ DAUEK WOJCIECHOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:OABMT 16.691/A

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126095 Nr: 8658-65.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA HORTENCI DE BARROS SILVA, 

LAURA KELLY HORTENCI DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SÃO PEDRO, SILVANA 

APARECIDA CARLETO MARQUES, FERNANDO JOSE GERELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974, FABIANE MACHNIC RUSSO - OAB:MT.12987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, LANES PEREIRA DA SILVA - OAB:MT 

10.714

 Vistos. Defiro os pedidos de juntada de substabelecimentos. Quanto ao 

pedido de regularização, indefiro-o, visto que a parte está representada 

pelo avô materno no presente ato. Designo a audiência de continuação 

para o dia 13/02/2019, às 16:00, para a oitivas das testemunhas arroladas 

pela Defensoria Pública. Determino a intimação por este juízo das 

testemunhas arroladas em fl. 84. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140381 Nr: 10450-20.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS ALVES RODRIGUES, EDY PINESSO ALVES 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS FERNANDES SOUZA, WELVA 

ETERNA MACEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179/MT, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:MT 15.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON MARLOS 

SALLA BERG - OAB:MT 18393/O, wellington marlos salls berg - 

OAB:18393

 Vistos. Defiro o pedido do requerido em relação ao prazo para juntada de 

documento, dando-se posterior vista a parte autora. Sem prejuízo, 

redesigno a audiência de instrução para o dia 13/02/2019 às 15:00. Saem 

às partes intimadas, bem como as testemunhas presentes. Com a 

manifestação das partes, retorne os autos conclusos antes da realização 

da audiência. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000470-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE DE AGUIAR CARMO (REQUERIDO)

JOSE CARLOS DO CARMO (REQUERIDO)

REINALDO COELHO CARDOSO (REQUERIDO)

JOENILSON CARLOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1000470-27.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MUNICIPIO DE 

SANTO ANTONIO DO LESTE REQUERIDO: REINALDO COELHO CARDOSO, 

JOENILSON CARLOS DE SOUZA, MARILENE DE AGUIAR CARMO, JOSE 

CARLOS DO CARMO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

07/2017-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente 

para providenciar o pagamento da diligência para cumprimento do 

Mandado recolhendo-a através da Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Primavera do Leste/MT, 5 de outubro de 2018 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001134-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUTHIELLER RAFAEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ILZA FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA - ME (AUTOR(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINI E TEIXEIRA MARTINI LTDA - ME (RÉU)

LAURI DE SOUZA (RÉU)

EZILIETE DI DOMENICO (RÉU)

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO, AUTOS N.º 

1001134-58.2017.8.11.0037 – PJE, dirigi-me ao endereço indicado no 

mandado, e lá estando, no dia 23/07/2018, às 12h15min, PROCEDI À 

CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, MARTINI & TEIXEIRA MARTINI LTDA-ME, 

na pessoa de seu representante legal, Sr. Roni Martini, o qual, após tomar 

conhecimento do conteúdo do mandado, exarou seu ciente no anverso e 

recebeu cópia e contrafé. Certifico ainda que, NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER À CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, ELIZIETE DI DOMENICO, 

tendo em vista que, diligenciando nos dias 23/7/18, às 11h40min e 27/7/18, 

às 9h45min, no endereço indicado no mandado, não a encontrei 

pessoalmente, visto que o imóvel encontrava-se fechado, aparentemente 

sem ninguém. Então, compareci ao imóvel vizinho, sendo atendido pela 

funcionária, Sra. Silvana, a qual informou que os vizinhos encontram-se 

viajando, não sabendo informar quando retornam, motivo pelo qual devolvo 

o mandado para os devidos fins. /MT, 27 de julho de 2018. FABIO DA 

COSTA QUEIROZ Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35001100

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32788 Nr: 1012-82.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NISHI SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA -EPP, 

NEIDE YOSHIMI NISHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MONELLI LAVER - 

OAB:PR87146, SAMIR CALIL MIGUEL - OAB:PR55323

 Processo nº: 1012-82.2005.811.0037 (Código 32788)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que os executados foram citados por edital 

à fl. 187.

Assim, indefiro, por ora, o pedido de penhora online.

Considerando que os executados não se manifestaram nos autos, nomeio 
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o Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, o qual deverá ser intimado desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175665 Nr: 8342-47.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE EXTINTORES PARANÁ LTDA, 

EVALDO ANTONIO BURATO, ERALDO PEDRO BURATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE STATES NIEBISCH - 

OAB:24161-O/MT, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - 

OAB:14.231/MT

 Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a exceção de pré-executividade, 

para RECONHECER A PRESCRIÇÃO do crédito tributário objeto da CDA nº 

201415061 (fl. 05) constituídos nas datas de 18/11/2011, 27/09/2011, 

31/08/2010, 31/10/2010, 03/12/2010, 06/02/2011, 06/03/2011, 03/04/2011, 

29/04/2011, 27/05/2011, 05/08/2011, 06/02/2011, 01/08/2011, 27/08/2011, 

29/09/2011, 27/10/2011, 29/11/2011, 22/08/2011 e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo em relação a esses 

meses, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.O 

feito deverá prosseguir em relação aos créditos constituídos nas datas de 

03/2011, 05/2011, 11/2011 e 12/2011.Condeno o excepto/exequente ao 

pagamento de honorários advocatícios com base no artigo 85, §3º, I, e 

§19º, do Código de Processo Civil, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil 

reais).Dispensado o reexame necessário (artigo 496, §3º, II, do Código de 

Processo Civil).Após o decurso do prazo recursal, intime-se a parte 

exequente para trazer o cálculo atualizado de seu crédito e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176970 Nr: 9014-55.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, Jaci 

Florinaldo Antoniazzi, TIAGO LUIZ DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:10772/O, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT

 Processo nº: 9014-55.2016.811.0037 (Código 176970)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL – MT em face de JACI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA e 

outros, todos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 18/26, os excipientes/executados interpuseram exceção de 

pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição do crédito 

tributário oriundo da infração 19.10.1 (R$ 591,94), tendo em vista o 

decurso de prazo de 05 (cinco) anos desde a data da constituição 

definitiva do crédito até o ajuizamento da ação. Ainda, argumentaram a 

ausência dos requisitos legais no preenchimento das certidões de dívida 

ativa.

 Instado, o excepto/exequente manifestou-se às fls. 40/47 argumentando 

a não ocorrência da decadência ou da prescrição dos créditos, bem como 

a presunção da legitimidade da CDA.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A respeito da exceção de pré-executividade, é cediço que, embora não se 

trate de medida regulamentada pela legislação vigente, vem sido 

plenamente defendida pelos doutrinadores e amplamente aceita pelos 

tribunais brasileiros.

Trata-se de medida de defesa disponível as partes e, principalmente, ao 

executado, independentemente do uso dos embargos à execução. Tal 

medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser 

reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não permite dilação 

probatória, devendo o excipiente apresentar documento hábil a 

comprovação de desconstituição do título em se funda o direito do 

exequente.

Neste sentido, trago a baila o julgado do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. 1 - A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE CONFIGURA MEIO ATÍPICO E EXCEPCIONAL DE 

DEFESA, SOMENTE ADMITIDO QUANDO O VÍCIO QUE SE ATRIBUI AO 

TÍTULO SE APRESENTA SUFICIENTEMENTE HÁBIL A INVALIDAR A 

EXECUÇÃO, SEM NECESSIDADE DE SEREM PRODUZIDAS OUTRAS 

PROVAS. 2 - NÃO SÃO CABÍVEIS HONORÁRIOS NOS CASOS EM QUE, 

REJEITADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, A EXECUÇÃO TEM 

REGULAR PROSSEGUIMENTO. 3 - O PRAZO PARA OPOR EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL INICIA-SE COM A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DA 

PENHORA. 4 - AGRAVO PROVIDO. (TJ-DF - AGI: 20130020148080 DF 

0015659-29.2013.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES data de julgamento: 

24/07/2013, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

30/07/2013, pág.: 145).

No caso sub judice, os excipientes alegam a prescrição do crédito 

tributário oriundo da infração 19.10.1 (R$ 591,94), considerando o lapso 

temporal transcorrido entre a constituição definitiva do crédito e o 

ajuizamento da ação. Ainda, argumentaram a ausência dos requisitos 

legais no preenchimento das certidões de dívida ativa.

Da análise dos autos, verifico que o fato gerador da infração 19.10.1 (R$ 

591,94) ocorreu em 08/2011, sendo que o crédito foi constituído 

definitivamente após decurso do prazo de resposta da notificação de 

lançamento em 30/12/2012 e o despacho que ordenou a citação foi 

proferido em 07/11/2016.

Assim, não há que se falar em prescrição do crédito tributário.

Neste sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. 

EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DOS CRÉDITOS 

TRIBUTÁRIOS. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO 

INICIAL. TRINTA DIAS DA NOTIFICAÇÃO. DECRETO N. 70.235/72. 

ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO 

ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – [...]. II - O termo inicial do 

prazo prescricional quinquenal para a cobrança dos créditos tributários 

constituídos mediante o Decreto n. 70.235/72 inicia-se após o crédito estar 

regularmente constituído. Ou seja, não havendo impugnação, o termo a 

quo da prescrição ocorre após 30 dias da data em que o contribuinte foi 

notificado para pagar o débito tributário ou ofertar impugnação. III - A parte 

Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para 

desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da 

multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, 

em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, 

sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou 

improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no 

caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1734552 PE 

2018/0081820-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/08/2018)

Quanto ao argumento de ausência dos requisitos legais no preenchimento 

das certidões de dívida ativa, não há que prosperar, já que não 

comprovadas pelos excipientes.

Outrossim, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de 

legitimidade.

Veja-se a interpretação do seguinte precedente jurisprudencial:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA FORMADA DE 
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ACORDO COM OS REQUISITOS LEGAIS. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DE 

IRREGULARIDADES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROCESSO 

DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. NULIDADE DAS CDA'S. NÃO-OCORRÊNCIA. 

OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (LEF, ART. 2º, parágrafos 5º E 

6º, E CTN, ART. 202). PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS FISCAIS. TRIBUTOS DECLARADOS POR MEIO DE GFIP. 

NÃO-PAGAMENTO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

PROCEDIMENTO ADMINISTRAÇÃO DE LANÇAMENTO E NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA 

ATIVA. ASSINATURA DA CERTIDÃO. COMPETÊNCIA DO PROCURADOR 

DA FAZENDA NACIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. 

COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AOS CONSTANTES NAS CDA'S. 1. A 

sentença julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal 

para reconhecer o excesso indicado e reduzir o valor correto do 

executivo. 2. O art. 333 do CPC diz incumbir ao autor o ônus da prova 

quando se tratar de fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

3. Milita em favor dos atos da Administração Pública a presunção juris 

tantum de legitimidade. Nos termos do art. 3º da LEF, a CDA goza de 

presunção de certeza e liquidez, a qual só pode ser ilidida por prova em 

contrário. In casu, a embargante limitou-se a alegar, de forma genérica, 

que a CDA acostada ao processo executivo fiscal não contempla os 

requisitos legais que conferem liquidez e certeza ao título, sem demonstrar 

de forma concreta em que consistem tais ilegalidades. Não desincumbiu do 

ônus de demonstrar a irregularidade da CDA, cujo favor paira presunção 

de certeza e liquidez. 4. (...) 6. Somente há que se cogitar da nulidade de 

CDA por constar valores referentes a distintos períodos fiscais quando tal 

fato, de algum modo, dificultar o exercício de defesa por parte do 

contribuinte. Na espécie, a exequente juntou aos autos discriminativos dos 

créditos inscritos, nos quais constam os valores dos débitos e dos 

encargos incidentes discriminados por competência, não se verificando a 

alegada nulidade dos títulos executivos apresentados. 7. (...). 10. 

Apelações não-providas. (TRF-5 - AC 149520134058101, Relator: 

Desembargador Federal Marcelo Navarro, data de julgamento: 26 de 

Setembro de 2013, Terceira Turma, Data de Publicação: 03/10/2013, pág.: 

145).

Desse modo, não há como acolher a pretensão dos excipientes, uma vez 

que não comprovaram seus argumentos.

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

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido vertido na exceção de pré-executividade.

Condeno os excipientes ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

 Deixo de condenar em honorários advocatícios, pois incabíveis na 

espécie (STJ, EREsp 1.048.043/SP, 29/06/2009; STJ, AgRg no REsp 

1.196.651/MG, 30/11/2011).

Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo 

o que entender de direito.

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

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

Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5851 Nr: 30-20.1995.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMI CONFECÇÕES LTDA, MEIRE EGUNI, HELIO 

EGUNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROC.ESTADO-MT, HUMBERTO SOUSA LIMA FALCONI - 

PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - OAB:, MARIA LUIZA DA 

CUNHA CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO EGUNI - OAB:19589/O, 

RENAN POLIZEI - OAB:19636/O

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade, para 

RECONHECER A PRESCRIÇÃO do crédito tributário objeto da CDA nº 

266/95 (fl. 04) e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente processo 

executivo em relação a ele, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Condeno a excepta/exequente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios com base no artigo 85, §3º, 

I, do Código de Processo Civil, que arbitro em 10% (dez por cento) do 

valor do débito constante da execução fiscal.Dispensado o reexame 

necessário (artigo 496, §3º, II, do Código de Processo Civil).Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32788 Nr: 1012-82.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NISHI SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA -EPP, 

NEIDE YOSHIMI NISHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MONELLI LAVER - 

OAB:PR87146, SAMIR CALIL MIGUEL - OAB:PR55323

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

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido vertido na exceção de pré-executividade.Condeno as excipientes 

ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de condenar 

em honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie (STJ, EREsp 

1.048.043/SP, 29/06/2009; STJ, AgRg no REsp 1.196.651/MG, 

30/11/2011).Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

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

do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32567 Nr: 794-54.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMA GRÃOS COM. DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA, MARIA LUIZA DA 

CUNHA CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358, JULIANA FERREIRA QUINTEIRO 

DE ALMEIDA - OAB:15.865

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

PROCEDENTE EM PARTE, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, o pedido vertido na exceção de pré-executividade, apenas 

para excluir da execução os sócios da empresa executada, vez que não 

houve o efetivo redirecionamento da execução”.No mais, permanecem 

inalterados os demais termos da sentença.Certifique-se o trânsito em 

julgado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 04 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32788 Nr: 1012-82.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NISHI SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA -EPP, 

NEIDE YOSHIMI NISHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MONELLI LAVER - 

OAB:PR87146, SAMIR CALIL MIGUEL - OAB:PR55323

 Vistos em correição.

Sobre a exceção de pré-executividade, diga a parte exequente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnando pelo que de direito.

Decorrido in albis, certifique-se e retornem conclusos para deliberação.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169406 Nr: 4987-29.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACILDA TERESINHA SOSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

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

 Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011439-21.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR (ADVOGADO(A))

JANILUCIA MEDRADE DOS SANTOS VALERIO (EXEQUENTE)

PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHAYRA CRISTINA VAN RIEL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011439-21.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: JANILUCIA MEDRADE DOS 

SANTOS VALERIO EXECUTADO: DHAYRA CRISTINA VAN RIEL Vistos. 

Sobre a certidão do Oficial de Justiça constante no ID nº 14173737, diga a 

parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 31 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010993-18.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEO NUNES (ADVOGADO(A))

ALFREDO MIGUEL SABO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Certidão Certifico, cumprindo 

o que foi determinado no despacho do ID 13626306, a existência do valor 

de R$7.797,17 (...) depositados na conta única, conforme consta espelho 

da conta única no ID9219857. Certifico, ainda a existência do depósito do 

valor de R$3.494,24(...), concernente a 30% do valor do débito, conforme 

consta da juntada da guia no ID3496140, bem como o depósito de três 

parcelas 01/06, 02/06 e 3/06, conforme consta dos IDs 3496204 e 

8226342 , totalizando o valor existente de R$ 7.797,17. No entanto, 

verifica-se que não foi comprovado o pagamento das três parcelas 

faltantes. Assim, INTIMO os advogados das partes para manifestação, e, 

também, o advogado da parte reclamante para fornecer os dados 

bancários necessários para levantamento do valor já recolhido, conforme 

determinado no despacho proferido no ID 13626306. PRIMAVERA DO 

LESTE, 17 de julho de 2018. DIVANEI PEREIRA DA SILVA MIRANDA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: 

(66) 349817738

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012009-02.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DOS ANJOS SOUZA (EXEQUENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

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

PAVAN PROCESSO n. 8012009-02.2016.8.11.0037 Valor da causa: 

$15,760.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: MARLENE DOS ANJOS SOUZA 

Endereço: Rua ANGICO, 20, 76, PRIMAVERA III, PRIMAVERA DO LESTE - 

MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO ITAUCARD S/A 

Endereço: Rua Avenida Presidente Getúlio Vargas, N°. 1371, - LADO PAR, 

Centro Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-415 Senhor(a):Requerente/ 

EXECUTADA: MARLENE DOS ANJOS SOUZA A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: anexa, + 

cumprimento de sentença VALOR DO DÉBITO: HONORÁRIOS Valor R$ R$ 

2.098,80 (dois mil e noventa e oito reais e oitenta centavos ), + pedido 

contraposto e multa estabelecida na Sentença, correspondente ao valor 

de R$ 5.011,85 (cinco mil e onze reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 

944,46 (novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do recebimento do aviso 

de recebimento (AR). 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). PRIMAVERA DO 

LESTE, 5 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011098-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TIAGO NUNES MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Certidão do Trânsito em 

Julgado Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou 

em julgado. PRIMAVERA DO LESTE, 1 de março de 2018 NOEMIA KLEIN 

FERNANDES Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-59.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZELI MARIA RIBAS (REQUERENTE)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE QUINTA VARA (JUIZADOS: CÍVEL/CRIMINAL/ DA 

FAZENDA PÚBLICA E VARA AMBIENTAL) ATOS ORDINATÓRIOS Certifico 

que a sentença proferida nos autos (Id 8157417) transitou em julgado, 

sem interposição de recurso. Destarte, impulsiono o processo para intimar 

a parte devedora a cumprir integralmente a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10%, nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Documentos vinculados: Petição de cumprimento 

de sentença (Id 13980516) e planilha(s) atualizada(s) do(s) débito(s) (Id’s 

13980521, 13980532 e 13980537). Observação: O processo está 

integralmente disponibilizado no Sistema do PJe (Processo Judicial 

Eletrônico), no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos termos do 

artigo 9.º da Lei 11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 5 de outubro de 

2018.Primavera do Leste/MT, 5 de outubro de 2018. Gardênia Borges de 

Moura Cabriote Analista Judiciário Sede do juízo e Informações: Rua 

Benjamin Cerutti, nº 252, Bairro: Castelândia, Cidade: Primavera do 

Leste-MT - CEP: 78.850-000 - Telefone: (66) 3500-1100

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011098-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TIAGO NUNES MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Certidão do Trânsito em 

Julgado Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou 

em julgado. PRIMAVERA DO LESTE, 1 de março de 2018 NOEMIA KLEIN 

FERNANDES Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001862-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEO NUNES (ADVOGADO(A))

TECSILOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE QUINTA VARA (JUIZADOS: CÍVEL/CRIMINAL/ DA 

FAZENDA PÚBLICA E VARA AMBIENTAL) ATOS ORDINATÓRIOS Certifico 

que a sentença proferida nos autos transitou em julgado, sem interposição 

de recurso. Destarte, impulsiono o processo para intimar a parte devedora 

a cumprir integralmente a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10%, nos termos do artigo 523 do Código de Processo 

Civil. Documentos vinculados: Petição de cumprimento de sentença (Id 

14984748) e planilha(s) atualizada(s) do(s) débito(s) (Id 14984848). 

Observação: O processo está integralmente disponibilizado no Sistema do 

P J e  ( P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o ) ,  n o  e n d e r e ç o 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 5 de outubro de 2018. Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário Sede do juízo e Informações: 

Rua Benjamin Cerutti, nº 252, Bairro: Castelândia, Cidade: Primavera do 

Leste-MT - CEP: 78.850-000 - Telefone: (66) 3500-1100

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010247-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA FERREIRA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVIDO/EXEQUENTE A SE MANIFESTAR E REQUERER O 

QUE DE DIREITO NO PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000806-65.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SANDRA REGINA BASSO (EXEQUENTE)

RAFAELE PIRES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DE OLIVEIRA DUTRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO PROCESSO n. 1000806-65.2016.8.11.0037 Valor da 

causa: ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: SANDRA REGINA BASSO 

Endereço: RU ANGICO, 790, BURITIS I, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: Nome: EMERSON DE OLIVEIRA DUTRA 

Endereço: RUA LEODORO VITÓRIO DA SILVA, 76, JARDIM NOVA ÁGUA 

CLARA, ÁGUA CLARA - MS - CEP: 79680-000 Certifico, impulsionando o 

feito, para INTIMAR os advogados da parte reclamante, para manifestação 

em cinco dias, sobre o cumprimento negativo da carta precatória expedida 

nesta autos, requerendo o que entender de direito. PRIMAVERA DO 

LESTE, 5 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011517-10.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença proferida 

nos autos transitou em julgado. Primavera do Leste-MT, 5 de outubro de 

2018.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011373-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

DEJANETE BARAUNA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença proferida 

nos autos transitou em julgado. Primavera do Leste-MT, 5 de outubro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003513-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

VALERIA ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença proferida 

nos autos transitou em julgado. Primavera do Leste-MT, 5 de outubro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003351-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARA REGINA RAUBER (ADVOGADO(A))

VITOR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE MARIA GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA, CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

INTIMAÇÃO DIANTE DA JUNTADA DE CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA 

DE CITAÇÃO, INTIMO O AUTOR/EXEQUENTE PARA REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO. Primavera do Leste, 22 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011109-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIR SOUZA NOGUEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Certidão Certifico que a 

sentença proferida nos autos transitou em julgado. PRIMAVERA DO 

LESTE, 11 de maio de 2018.

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208468 Nr: 3426-96.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDER LUIS FRISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo a 

advogada do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 04 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212615 Nr: 5292-42.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BARBOSA DE ARRUDA, LUCAS 

RODRIGUES BASSAGA, ROMARIO ALVES DOS SANTOS, EVANDRO 

PEREIRA DA SILVA, JOAB PALADIM BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:13.249/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado Dr. Rodolfo para devolver os autos no cartório no prazo de 24 

(vinte e quatro horas, haja vista, a carga ser rápida.

Primavera do Leste-MT, 04 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191284 Nr: 4447-44.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO DA COSTA GUIMARÃES, OTAVIO 

CLAYTON NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, GETULIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:MT 15.193, JOEL CARDOSO DE SOUZA - 

OAB:19303/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, certifico que o recurso interposto f. 344, é tempestivo, assim, 

visando preservar o princípio constitucional da eficiência, intimo o 

advogado do acusado Otávio Cleyton Nascimento da Silva para 

apresentar, no prazo de 08 (oito) dias, razões de apelação, e 

posteriormente ao recorrido para contrarrazões, nos termos do artigo 600, 

do Código de Processo Penal, após, à conclusão para despacho único de 

recebimento e remessa ao Tribunal de Justiça, se for o caso.

Primavera do Leste-MT, 04 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 71/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

 Considerando que a servidora Rosilene Machado Antunes, matrícula 

12513, Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível, 

usufruirá folga compensatória nos dias 08 e 09/10/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Sueli Riffel (matrícula 12495) – Técnica 

Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 
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Secretaria da 4ª Vara Cível, nos dias 08 e 09/10/2018, durante o 

afastamento da titular.

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

 Sorriso/MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 71/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

 Considerando que a servidora Rosilene Machado Antunes, matrícula 

12513, Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível, 

usufruirá folga compensatória nos dias 08 e 09/10/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Sueli Riffel (matrícula 12495) – Técnica 

Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 

Secretaria da 4ª Vara Cível, nos dias 08 e 09/10/2018, durante o 

afastamento da titular.

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

 Sorriso/MT, 05 de outubro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005785-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. S. L. (ADVOGADO(A))

F. P. D. S. (REQUERENTE)

D. D. M. B. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

Autos n. 1005785-90.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (CPC, artigo 189, II). DEFIRO o pedido de gratuidade. ANOTE-SE. 

Quanto ao pedido de fixação de alimentos provisórios, uma vez 

comprovada à relação de parentesco, tal pedido deve ser DEFERIDO. 

Assim e, diante da inexistência de prova acerca dos reais ganhos da 

parte requerida, ARBITRO os alimentos provisórios em 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, atualmente correspondente a R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), que serão devidos a 

partir da citação e prosseguir até decisão final da causa. Relativamente ao 

pedido de guarda provisória, postergo a análise para após a realização do 

estudo psicossocial, o qual deverá ser realizado pela equipe técnica 

forense para o caso da sessão de mediação restar infrutífera, visando 

verificar as condições do ambiente familiar em que as menores se 

encontram inseridas, assinalando prazo de 30 (trinta) dias. CITE-SE a 

parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente 

que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação 

para o dia 03 de Dezembro de 2018, às 13h30min, a qual será realizada 

pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut 

Termo de Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado das partes a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Por força 

de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005764-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ANTONIO FRA (AUTOR(A))

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVACIR SOFIATTI (RÉU)

MONALISA ZANONI SOFIATTI (RÉU)

 

Autos n. 1005764-17.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, que poderá 

ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 

CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo parte requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de 

mediação para o dia 03 de Dezembro de 2018, às 14h30min, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo a demandada ser citado 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado 

que as partes devem estar acompanhadas por seus respectivos 

advogados ou defensores públicos. Deixo consignado que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005754-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PARK SHOPPING SORRISO (EMBARGANTE)

SAMUEL PETRI SOLETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (EMBARGADO)

 

Autos n. 1002652-40.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO os embargos à 

execução na forma colocada em Juízo, porém, SEM EFEITO SUSPENSIVO, 

nos termos do art. 919, do CPC. DIGA a parte embargada, no prazo legal, 

fazendo as advertências legais, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação para o dia 03 

de Dezembro de 2018, às 15h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), devendo a demandada ser citado com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 
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CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005813-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE DA SILVA MARJORY SILVA (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

LUCIANA MASKOW MORALES (ADVOGADO(A))

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)

CRISTIANA GESTEIRA COSTA PINTO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

 

1005813-58.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 5 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002962-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (EXECUTADO)

 

1002962-46.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82302 Nr: 1184-05.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORRISO DO NORTE BENEFICIADORA E COM.MADEIRA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE MELLO GOMES, JUVENIL 

APARECIDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para se manifestar acerca das respostas dos ofícios expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119613 Nr: 10167-85.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVMFDIDCNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT, EDUARDO ALVES MONTEIRO - OAB:11.258, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

AUTORA. para no prazo legal, manifestar-se nos autos, informando em 

qual dos endereços localizados pelos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD e 

SIEL, presente que seja realizada a diligência, devendo ainda, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção 

"Guias" que irá abrir a página do Departamento de Controle e 

Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão 

de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas no 

"Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é de 

R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural, ou 

efetuar o preparo da Carta Precatória expedida ao respetivo endereço.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111526 Nr: 3553-64.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SILVERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 29721 Nr: 4151-33.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - 

DIV. CAMINHÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON NOGUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

AUTORA. para no prazo legal, manifestar-se nos autos, informando em 

qual dos endereços localizados pelos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD e 

SIEL, presente que seja realizada a diligência, devendo ainda, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção 

"Guias" que irá abrir a página do Departamento de Controle e 

Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão 

de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas no 

"Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é de 

R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural, ou 

efetuar o preparo da Carta Precatória expedida ao respetivo endereço.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94165 Nr: 5849-30.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILSON CARLOS GUIMARÃES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSI DE BRITO, JULIO CESAR MALAQUIAS 

MESQUITA, DANIELLA CRISTINA DE BRITO VEDOY DA SILVA, WILLAM 

JUNIOR DE BRITO BARRETO DOS SANTOS, ADRIELLE CARLA DE BRITO 

LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 21013 Nr: 1215-69.2004.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CREDITO S/A, BB LEASING S/A-ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON COELHO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE FABIANA DIER BIOLCHI - 

OAB:6937, EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

AUTORA. para no prazo legal, manifestar-se nos autos, informando em 

qual dos endereços localizados pelos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD e 

SIEL, presente que seja realizada a diligência, devendo ainda, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção 

"Guias" que irá abrir a página do Departamento de Controle e 

Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão 

de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas no 

"Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é de 

R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural, ou 

efetuar o preparo da Carta Precatória expedida ao respetivo endereço.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98997 Nr: 1600-02.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCINI & ROCINI LTDA - EPP, CLAUDECIR 

MARCIO ROCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1600-02.2013.811.0040 Código: 98997

Vistos etc.

INDEFIRO a penhora do imóvel indicado pelo exequente, eis que em análise 

a matrícula acostada às fls. 151-152 nota-se que este não se encontra em 

nome do executado.

No mais, intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Às providências.

Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132033 Nr: 6386-21.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSAMAR ANA ALEXANDRE DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLY OLIVEIRA A. MOURA 

- OAB:OAB/MT 19745, ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - 

OAB:13055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6386-21.2015.811.0040 - Código Apolo: 132033.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de fl. 60, haja vista que a providencia pode ser 

requerida administrativamente pela parte exequente junto a Junta 

Comercial do Estado.

 Desta feita, INTIME-SE a exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 02 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123558 Nr: 1550-05.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR BIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1550-05.2015.811.0040 – Código: 123558.

 Vistos erc.

 INDEFIRO o pleito relativo a busca de bens imóveis por meio do Sistema 

ANOREG, eis que referido encargo é incumbência do exequente.

Ademais, quanto a realização de buscas via SIEL, atente-se o exequente 

para o teor da certidão de fl. 52.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108952 Nr: 1385-89.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOCELLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1385-89.2014.811.0040 - Código Apolo: 108952.

 Vistos etc.

 INDEFIRO, por ora, a citação por edital, eis que não houve a tentativa de 

citação no endereço obtido através dos órgãos conveniados (fls. 52/53).

 Assim, INTIME-SE a exequente para comprovar o preparo da missiva 

expedida, assinalando prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 
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feito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 02 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105717 Nr: 8803-15.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRISNETH SOUZA LEITE - ME, IRISNETH SOUZA 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O, CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8803-15.2013.811.0040 – Código: 105717.

 Vistos etc.

 Diante das tentativas de penhora frustradas, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 No mais, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma da Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129114 Nr: 4830-81.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA BRAVA URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ALTIR FREITAG, JANETE FATIMA 

BALDO FREITAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4830-81.2015.811.0040 Código: 129114

 Vistos etc.

 Ante a manifestação do requerente às fls. 647-649, INTIME-SE o Sr. Perito 

para que traga aos autos currículo com comprovação de especialização, 

conforme dispõe o art. 465, §2º, do CPC.

Cumprida a determinação supra, INTIMEM-SE as partes para manifestar, no 

prazo legal, CERTIFICANDO eventual decurso de prazo e, após, 

CONCLUSOS.

 Às providências.

Sorriso/MT, 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136313 Nr: 8644-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCORRO RODRIGUES, BERNARDO ALVES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8644-04.2015.811.0040 – Código: 136313.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pleito de fls. 100/101.

 No mais, CUMPRA-SE conforme determinação exarada à fl. 99.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 02 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 58570 Nr: 1969-98.2010.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JANETE SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1969-98.2010.811.0040 – Código: 58570.

 Vistos etc.

 De início, anoto que o presente feito encontra-se inserido na Meta 2, 

devendo a Secretaria da Vara dar prioridade no cumprimento das 

determinações exaradas.

 No mais, em consonância com o disposto no art. 256, inciso II, do Código 

de Processo Civil, CITE-SE a requerida por edital, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, fazendo constar as advertências de praxe.

 Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 9°, inciso II, do 

CPC, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para 

defender os interesses da demandada, que deverá ser intimada desta 

nomeação, bem como para se manifestar em tal condição, no prazo legal.

 Após, manifeste-se o autor, requerendo o que de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 02 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003730-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI (ADVOGADO(A))

JOAO FELIPE DAMIANI (ADVOGADO(A))

MOTO NORTE MOTO E PECAS LTDA - ME (RÉU)

CAMILA SCHERER (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que, nos termos da decisão proferida nos autos, 

tendo em vista o decurso do prazo para contestar o pedido, procedo a 

INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, informando se pretende produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado, nos termos do art. 348 e seguintes 

do NCPC. Sorriso, 05 de outubro de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005719-47.2017.8.11.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 131 de 610



Parte(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA (ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA PICOLI LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDREIA LEHNEN (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIR ANTONIO PICCOLI OAB - 395.299.400-68 (REPRESENTANTE)

ELIANE APARECIDA LOPES SANT ANA PICCOLI OAB - 899.562.901-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO (EXECUTADO)

IVONETE DE ARAUJO NOVAIS BEZERRA PEDROSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça no ato da 

citação. Sorriso, 05 de outubro de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000973-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EQS ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO NEVES (RÉU)

 

IMPULSIONO os presentes autos para proceder a intimação da parte 

autora para se manifestar acerca da Carta de Citação que foi devolvida 

com a observação: "ausente", requerendo o que entender de direito. 

Sorriso, 05 de outubro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

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

Processo Número: 1001779-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. S. (ADVOGADO(A))

F. D. D. S. L. (RÉU)

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

Outros Interessados:

Ú. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO AS PARTES PARA SE 

MANIFESTAREM ACERCA DO LAUDO DE DNA, BEM COMO REQUERER O 

QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003047-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA VANZIN (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para proceder a intimação da parte 

autora para informar o atual endereço da parte executada, tendo em vista 

a certidão negativa do Oficial de Justiça. Sorriso, 05 de outubro de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002202-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ZORDAN NETO (EXECUTADO)

FABRICIO PEDRO ZORDAN (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar acerca do atual endereço da parte executada, tendo em vista a 

certidão negativa do Oficial de Justiça no ato de citação. Sorriso, 05 de 

outubro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003445-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. M. T. (ADVOGADO(A))

B. P. T. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003445-76.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BRUNO PARTICHELI TIBES DE SOUZA EXECUTADO: JOACIR 

TIBES DE SOUZA Vistos etc. Cuida-se de ação de execução de alimentos 

ajuizada por Bruno Particheli Tibes de Souza em face de Joacir Tibes de 

Souza, requerendo pagamentos da 03 (três) últimas pensões alimentícias 

sob pena de prisão. No id nº 13956983 foi declinada a competência para 

este juízo. O exequente manifestou-se no id nº 14091795. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relatório, fundamento e DECIDO. Compulsando 

detidamente os autos, verifico que o exequente, ora alimentado, já atingiu 

a maioridade civil, conforme documentos juntados no id nº 13881244. 

Desta forma, para que se verifique a exigibilidade do título judicial, se faz 

necessário verificar a atual necessidade do alimentado, seja a 

impossibilidade de exercer atividade laboral ou comprovação de 

frequência regular em instituição de ensino superior. Nessa esteira, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que 

é ônus do alimentado comprovar que a permanecia da necessidade dos 

alimentos. É a jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO 

DA NECESSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando 

de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de 

comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso 

universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação 

parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação 

profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que 

permanece tendo necessidade de receber alimentos. Precedentes. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 

791.322/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016) No caso dos autos, verifico que o 

exequente não juntou qualquer comprovação do seu atual estado de 

necessidade. Assim, DETERMINO a intimação do exequente para que junte 

aos autos documentos que comprovem sua necessidade ou a matrícula e 

frequência regular em curso técnico ou de nível superior, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004049-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

JEAN FELIPE BOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR ANTONIO RIZZO (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, PARA, 

QUERENDO, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO ID 15149623.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002822-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO RIBEIRO DA CRUZ (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA 

CORRESPONDÊNCIA, REQUERENDO O QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006539-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)
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SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EXECUTADO)

RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO ID 13624927

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005833-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ABADIO DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDO MASCARELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência do Oficial de Justiça no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos para citação/intimação da parte 

requerida, bem como, INTIMAR para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 06/11/2018 às 09h30 no CEJUSC desta Comarca.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124178 Nr: 1941-57.2015.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO GRANDO E FILHOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, intimando a parte autora a requerer o que de direito, 

no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 35710 Nr: 4834-36.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANTONIO DOS SANTOS ALTERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a Certidão de Declaração de Bens, INTIMO a exequente 

para indicar quais bens pretende penhorar, bem como a localização dos 

mesmos, nos termos do artigo 839 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 21600 Nr: 1816-75.2004.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO LAMERA - ESPOLIO, JEISON FERMINO 

LAMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL - AGRO COMERCIAL LTDA, BAYER 

CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, JAIR JEFERSON FRASSON JUNIOR - OAB:24787/B, 

NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, EDIVANI PEREIRA SILVA - OAB:10235/MT, MÁRIO 

EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A, SERGIO PINHEIRO MARCAL - 

OAB:91370/SP

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO JAIR 

JEFFERSON FRASSON JUNIOR OAB – 24787/B, PARA QUE QUE 

DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE 

SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E 

A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005833-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ABADIO DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDO MASCARELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005833-49.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BENEDITO ABADIO DA SILVA REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Cuida-se 

de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e 

pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Benedito Abadio da 

Silva em face de Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho 

Médico, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, firmou 

contrato de plano de saúde com a requerida e que necessita dos serviços 

contratados no plano, a dizer remoção via UTI aérea e terrestre do 

paciente, bem como de internação e tratamento de saúde junto ao Hospital 

Marcelino Champagnat, localizado em Curitiba/PR, informando que está 

atualmente internado no hospital local, em tratamento de “pneumonia 

comunitária grave e aneurisma de aorta torácica, com grande risco de 

ruptura, e síndrome aórtica aguda”. Segue narrando que entrou em 

contato com a requerida requerendo a cobertura dos serviços médicos 

que necessita, todavia estes foram negados via telefone e no momento 

aguardam parecer por escrito da cooperativa. Ao final, requer em sede de 

tutela provisória de urgência que a requerida seja compelida a custear a 

remoção e tratamento médico pretendido. Determinou-se a emenda da 

inicial a fim juntar prova relação jurídica entre as partes, bem como a 

manifestação do NAT (id nº 15755262). O autor se manifestou juntou 

novos documentos e apresentando o imóvel, Lote urbano nº 15, Quadra 

nº 07 com área de 600m², matrícula nº 16627 do Cartório de Registros de 

Imóveis de Sorriso MT (id nº 15765645 e 15772723). Parecer do NAT 

juntado sob id nº 15780184. Vieram os autos conclusos. É o breve 

relatório, fundamento e DECIDO. Inicialmente, recebo a emenda a inicial, 

visto que juntados os documentos determinados. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que 

pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela verifico que estão demonstrados os 

pressupostos acima citados. Os documentos juntados pela parte autora 

demonstram nitidamente a probabilidade do direito, haja vista o vínculo 

contratual existente entre as partes (id nº 15772727), sendo necessário a 

sua transferência para Unidade de Terapia Intensiva especializada, sendo 

indicado pelo médico que o acompanha o Hospital Marcelino Champagnat 

em Curitiba/PR, indicando ainda a necessidade de transporte por UTI 

aérea. A realização do tratamento indicado é necessário para a 

manutenção da saúde e bem estar do requerente, o qual se trata de 

pessoa de idade avançada e se encontra com a saúde ameaçada pela 

demora da requerida em fornecer os serviços. De outro modo, a ausência 
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de negativa de tratamento pela requerida não se faz óbice para a 

concessão da medida, vez que pode ser apurada durante a instrução 

probatória. Ademais, a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde 

cobrir os tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está 

expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98: Art. 35-C. É 

obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como 

tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões 

irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico 

assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes 

pessoais ou de complicações no processo gestacional; Nesse sentido, 

cito julgado recente deste Tribunal de Justiça: EMENTARECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO DE 

EXAME DE URGÊNCIA – NECESSIDADE CONFIRMADA PELA 

DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA – INCIDÊNCIA DO CDC – HOMENAGEM AO 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA– RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo indicação para o tratamento requerido, não há 

falar em ausência de negativa de tratamento, o que somente será apurado 

com a devida instrução processual. Ressalte-se, ademais, que a 

obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados 

como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 

35-C da Lei n° 9.656/98. O argumento de que o tratamento não consta no 

rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte 

autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, 

contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos 

pela operadora do plano de saúde. (TJMT – nº 

1003679-81.2018.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 

25/07/2018) Destarte, os documentos trazidos aos autos evidenciam de 

fato o direito do requerente e, consequentemente, demonstram o perigo de 

dano ao demandante, uma vez que estando em dia com os pagamentos 

das mensalidades junto a empresa ré, faz jus à cobertura de seu 

tratamento de saúde, com a realização de tratamentos necessários para o 

resguardo de sua saúde. Deve-se registrar que, ao presente caso se 

aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 

8.078/90), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o 

qual aprovou a Súmula 469, com a seguinte redação: “Aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Desse modo, 

e havendo dúvidas de interpretação de cláusulas contratuais, o desate 

deverá ser sempre "de maneira mais favorável ao consumidor" (art. 47, 

CDC); razão por que merece acolhimento o pedido de tutela de urgência 

formulado pela requerente, mesmo porque, acaso o pedido não seja 

atendido de plano, o seu provimento ao final poderá não mais surtir efeitos 

prático e eficaz. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência a fim de determinar que requerida custeie a remoção aérea e 

terrestre do paciente (UTI móvel), bem como a internação e o tratamento 

de saúde do paciente no Hospital Marcelino Champagnat em Curitiba/PR, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária, no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais). DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

pois presente a verossimilhança das alegações, bem como caracterizada 

a hipossuficiência informacional do consumidor. DESIGNE audiência de 

conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000451-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA APARECIDA CORREIA (RÉU)

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003572-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

ELIZETE RAMALHO GERINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA PEREIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SIDINEI MENEGATTI (EXECUTADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI (ADVOGADO(A))

EDSON MENEGATTI (EXECUTADO)

IRACEMA GARMUS MENEGATTI (EXECUTADO)

ELIZANE DA SILVA ROSA MENEGATTI (EXECUTADO)

SERGIO MENEGATTI (EXECUTADO)

HENRIQUE DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA RETRO, 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005594-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (RÉU)

ALMIR ANTONIO DOTTO (RÉU)

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 
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07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001475-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

BRUNA SANDRI (ADVOGADO(A))

MARINA BORTOLON MOREIRA (ADVOGADO(A))

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO RODRIGO BREITENBACH (DEPRECADO)

 

Ante a diligência negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

deprecata caso não haja manifestação no prazo de 30 dias. Destaco, 

ainda, que caso a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002133-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURIM VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000456-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DOS SANTOS SOUSA (AUTOR(A))

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES PARA SE 

MANIFESTAREM ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS AUTOS, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000456-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DOS SANTOS SOUSA (AUTOR(A))

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES PARA SE 

MANIFESTAREM ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS AUTOS, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001126-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRIS DE JESUS COELHO ARAUJO (REQUERIDO)

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003473-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

LAEL SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

mpulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003473-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

LAEL SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

mpulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003054-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA BALDO OGLIARI (AUTOR(A))

TIANE VIZZOTTO (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se sobre os documentos juntados pela 

parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000433-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

SINVALDO VIANA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

requerida, via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, 

oportunidade em que deverá também apresentar memoriais finais no 

mesmo prazo, pena de preclusão.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001959-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

KAREN CRISTINA DE SOUZA PEDROSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001959-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

KAREN CRISTINA DE SOUZA PEDROSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001683-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

ADILSON SILVA BRASIL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001683-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

ADILSON SILVA BRASIL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004869-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

DJALMA CASSIMIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004869-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

DJALMA CASSIMIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000724-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000724-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000378-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000378-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 
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via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002556-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002556-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001369-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

LEONEL JOSE DE AVILA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001369-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

LEONEL JOSE DE AVILA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002456-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

MARINO MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002972-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER (ADVOGADO(A))

NELSON JOSE DE QUADROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003873-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

RONALDO INOCENCIO ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000476-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

EZIDIO LEANDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003776-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

EVERTON DOS SANTOS FAGUNDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000225-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES MISAEL (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 137 de 610



Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001634-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANRLEI FELIPE KUNZEL (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002923-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

DANIEL WOLF (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003755-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE FRANCA CHAGAS (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados da parte 

requerida, via DJE, para manifestar-se acerca do laudo pericial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverá também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, pena 

de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002842-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

DAIANE DE OLIVEIRA HENRIQUE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001678-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATIDOR WURZIUS (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001699-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

ANDERSON PEREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000326-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

ANA VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados da parte 

requerida, via DJE, para manifestar-se acerca do laudo pericial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverá também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, pena 

de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004694-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA SIABRA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002601-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA ALVES TOLENTINO (EXECUTADO)

FATIMA ALVES TOLENTINO - ME (EXECUTADO)

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 
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07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003827-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

ALCIDIO AUGUSTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001653-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

IVO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003409-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHERYK MARX SOUSA SANTOS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001891-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

JOAO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002679-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDERSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001586-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIPE DA SILVA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001044-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

LUCAS TRINDADE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BCS SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002701-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

LUZINETE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BCS SEGUROS S/A (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000641-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

MARIA REGINA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000641-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

MARIA REGINA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 
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de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004740-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO SERRA AROUCHA (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC, oportunidade 

em que deverão também apresentar memoriais finais no mesmo prazo, 

pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000607-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE HOLANDA LOPES (REQUERIDO)

Adevair Nogueira da Silva (REQUERIDO)

 

Ante a diligência negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

deprecata caso não haja manifestação no prazo de 30 dias. Destaco, 

ainda, que caso a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005501-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA GADIR DE ANDRADE (EXECUTADO)

DIGENARO SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

JUNTAR AOS AUTOS GUIAS E TAXAS PARA A EXPEDIÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO DA CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA À COMARCA 

DE ITAJAÍ-SC, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000182-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

IMAB IND METALURGICA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FEITOZA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

NEGATIVA RETRO, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO/ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004354-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE DE SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA RETRO, 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO/ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002798-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE LOPES DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que efetue o recolhimento das 

custas finais, “Custas pro rata” determinação ID - 11468199, no valor de 

R$ 253,03, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal (custas com valores 

acima de R$ 1.000,00), e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112461 Nr: 4352-10.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO VICINOSKI FLIEGNER - ESPOLIO, 

MARICELMA CRISTINA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MARIA VOZNIAK SILVA, LENE 

ENGLER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17.865

 Ante o exposto, tendo em conta que a autora não regularizou sua 

representação processual, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM EXAME DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IV, c.c. artigo 76, § 1º, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil.Condeno a requerente ao pagamento 

das custas, despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 

10% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do NCPC, 

suspendendo a exigibilidade da cobrança em razão dos benefícios da 

gratuidade judiciária (fls. 57).Transitada em julgado esta sentença e nada 

sendo requerido, proceda ao desapensamento do feito e remetam-se os 

autos ao arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 198094 Nr: 8546-14.2018.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVON CARLOS CARBONI, CARLA REGINA 

MARCHIORO CARBONI, VANDERLEI LUIZ CARBONI, DELMAR ALIATTI, 

LOVANI RAMBO CARBONI, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO, CLEUSA 

PEREIRA BRAGA, OSVALDO PEREIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMICIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113590/SP

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte requerida 

acerca da seguinte decisão: "VISTOS.

1) Recebo a petição de fls. 04/07 como cumprimento de sentença.

2) Observada a regra do art. 513, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a parte 

executada/embargada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.
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3) Fica a parte desde já advertida de que não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10%, 

além de honorários advocatícios também em 10%, na forma do art. 523, § 

1º, do NCPC.

4) Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada pela parte interessada, FAÇAM-ME os autos 

conclusos ou EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (§3º, art. 523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE."

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003630-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATA FERREIRA CHAVES (AUTOR(A))

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003645-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

MISSIVAN RODRIGUES NASCIMENTO (AUTOR(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003568-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO (ADVOGADO(A))

ENELSI MARIA TURRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001210-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001210-73.2017.8.11.0040. 

EMBARGANTE: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA EMBARGADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT 

Vistos/BG Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam 

produzir, JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, 

sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. Transcorrido o 

prazo, certifique-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000317-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

CRISTIANO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004379-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO (ADVOGADO(A))

JEFERSON DINIZ DA ROCHA (REQUERENTE)

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002162-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

LUCIANA BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004365-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

GRAICE DE SOUZA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000496-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001147-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO APARECIDO BAUER (REQUERENTE)

JULIO CESAR ANTONIOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000866-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))
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RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000510-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ALVES (AUTOR(A))

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004443-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

EDENIR FELIZARDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004288-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLINDO LEONIDAS BESERRA (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004295-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

NILCIANA CAMPOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000985-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001781-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

GENECI MINETTO MACHADO (AUTOR(A))

MAURO MEAZZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005416-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

MARIA IVONE CORTIVO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004175-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA ALBUQUERQUE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 33448 Nr: 2606-88.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMIR TREMEA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSMEYR ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:81717/SP, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT, Valdir Lucio Machado de Oliveira - OAB:SP0144909

 Consigno que, os atos processuais deverão ocorrer individualmente em 

cada feito, pois apesar de alguns continuarem apensos, tratam-se de 

processos autônomos, de modo que, inviável a realização dos atos 

processuais no processo mais antigo.Cumpridas as determinações acima, 

remetam-se os autos à parte exequente para requerer o que de 

direito.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 81636 Nr: 527-63.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POÇOS SEMI ARTESIANOS E BATE ESTACA 

TREMEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 Consigno que, os atos processuais deverão ocorrer individualmente em 

cada feito, pois apesar de alguns continuarem apensos, tratam-se de 

processos autônomos, de modo que, inviável a realização dos atos 

processuais no processo mais antigo.Cumpridas as determinações acima, 
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remetam-se os autos à parte exequente para requerer o que de 

direito.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 83890 Nr: 3018-43.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POÇOS SEMI ARTESIANOS E BATE ESTACA 

TREMEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:81717/SP, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 Consigno que, os atos processuais deverão ocorrer individualmente em 

cada feito, pois apesar de alguns continuarem apensos, tratam-se de 

processos autônomos, de modo que, inviável a realização dos atos 

processuais no processo mais antigo.Cumpridas as determinações acima, 

remetam-se os autos à parte exequente para requerer o que de 

direito.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 85216 Nr: 4532-31.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POÇOS SEMI ARTESIANOS E BATE ESTACA 

TREMEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSMEYR ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:81717/SP, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT, Valdir Lucio Machado de Oliveira - OAB:SP0144909

 Consigno que, os atos processuais deverão ocorrer individualmente em 

cada feito, pois apesar de alguns continuarem apensos, tratam-se de 

processos autônomos, de modo que, inviável a realização dos atos 

processuais no processo mais antigo.Cumpridas as determinações acima, 

remetam-se os autos à parte exequente para requerer o que de 

direito.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 85224 Nr: 4540-08.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POÇOS SEMI ARTESIANOS E BATE ESTACA 

TREMEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 Consigno que, os atos processuais deverão ocorrer individualmente em 

cada feito, pois apesar de alguns continuarem apensos, tratam-se de 

processos autônomos, de modo que, inviável a realização dos atos 

processuais no processo mais antigo.Cumpridas as determinações acima, 

remetam-se os autos à parte exequente para requerer o que de 

direito.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 86636 Nr: 6094-75.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POÇOS SEMI ARTESIANOS E BATE ESTACA 

TREMEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 Consigno que, os atos processuais deverão ocorrer individualmente em 

cada feito, pois apesar de alguns continuarem apensos, tratam-se de 

processos autônomos, de modo que, inviável a realização dos atos 

processuais no processo mais antigo.Cumpridas as determinações acima, 

remetam-se os autos à parte exequente para requerer o que de 

direito.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 93940 Nr: 5577-36.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMIR TREMEA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 Consigno que, os atos processuais deverão ocorrer individualmente em 

cada feito, pois apesar de alguns continuarem apensos, tratam-se de 

processos autônomos, de modo que, inviável a realização dos atos 

processuais no processo mais antigo.Cumpridas as determinações acima, 

remetam-se os autos à parte exequente para requerer o que de 

direito.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 94133 Nr: 5813-85.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMIR TREMEA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 Consigno que, os atos processuais deverão ocorrer individualmente em 

cada feito, pois apesar de alguns continuarem apensos, tratam-se de 

processos autônomos, de modo que, inviável a realização dos atos 

processuais no processo mais antigo.Cumpridas as determinações acima, 

remetam-se os autos à parte exequente para requerer o que de 

direito.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 95713 Nr: 7606-59.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMIR TREMEA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 Consigno que, os atos processuais deverão ocorrer individualmente em 

cada feito, pois apesar de alguns continuarem apensos, tratam-se de 

processos autônomos, de modo que, inviável a realização dos atos 

processuais no processo mais antigo.Cumpridas as determinações acima, 

remetam-se os autos à parte exequente para requerer o que de 

direito.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 96100 Nr: 8027-49.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMIR TREMEA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 Consigno que, os atos processuais deverão ocorrer individualmente em 

cada feito, pois apesar de alguns continuarem apensos, tratam-se de 
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processos autônomos, de modo que, inviável a realização dos atos 

processuais no processo mais antigo.Cumpridas as determinações acima, 

remetam-se os autos à parte exequente para requerer o que de 

direito.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 97954 Nr: 461-15.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POÇOS SEMI ARTESIANOS E BATE ESTACA 

TREMEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 Consigno que, os atos processuais deverão ocorrer individualmente em 

cada feito, pois apesar de alguns continuarem apensos, tratam-se de 

processos autônomos, de modo que, inviável a realização dos atos 

processuais no processo mais antigo.Cumpridas as determinações acima, 

remetam-se os autos à parte exequente para requerer o que de 

direito.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 98641 Nr: 1213-84.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMIR TREMEA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 Consigno que, os atos processuais deverão ocorrer individualmente em 

cada feito, pois apesar de alguns continuarem apensos, tratam-se de 

processos autônomos, de modo que, inviável a realização dos atos 

processuais no processo mais antigo.Cumpridas as determinações acima, 

remetam-se os autos à parte exequente para requerer o que de 

direito.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 99094 Nr: 1705-76.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POÇOS SEMI ARTESIANOS E BATE ESTACA 

TREMEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSMEYR ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:81717/SP, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT, Valdir Lucio Machado de Oliveira - OAB:SP0144909

 Consigno que, os atos processuais deverão ocorrer individualmente em 

cada feito, pois apesar de alguns continuarem apensos, tratam-se de 

processos autônomos, de modo que, inviável a realização dos atos 

processuais no processo mais antigo.Cumpridas as determinações acima, 

remetam-se os autos à parte exequente para requerer o que de 

direito.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 101589 Nr: 4479-79.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POÇOS SEMI ARTESIANOS E BATE ESTACA 

TREMEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 Consigno que, os atos processuais deverão ocorrer individualmente em 

cada feito, pois apesar de alguns continuarem apensos, tratam-se de 

processos autônomos, de modo que, inviável a realização dos atos 

processuais no processo mais antigo.Cumpridas as determinações acima, 

remetam-se os autos à parte exequente para requerer o que de 

direito.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 106149 Nr: 9222-35.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POÇOS SEMI ARTESIANOS E BATE ESTACA 

TREMEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 Consigno que, os atos processuais deverão ocorrer individualmente em 

cada feito, pois apesar de alguns continuarem apensos, tratam-se de 

processos autônomos, de modo que, inviável a realização dos atos 

processuais no processo mais antigo.Cumpridas as determinações acima, 

remetam-se os autos à parte exequente para requerer o que de 

direito.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 112399 Nr: 4294-07.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POÇOS SEMI ARTESIANOS E BATE ESTACA 

TREMEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 Consigno que, os atos processuais deverão ocorrer individualmente em 

cada feito, pois apesar de alguns continuarem apensos, tratam-se de 

processos autônomos, de modo que, inviável a realização dos atos 

processuais no processo mais antigo.Cumpridas as determinações acima, 

remetam-se os autos à parte exequente para requerer o que de 

direito.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 117058 Nr: 7948-02.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POÇOS SEMI ARTESIANOS E BATE ESTACA 

TREMEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 Consigno que, os atos processuais deverão ocorrer individualmente em 

cada feito, pois apesar de alguns continuarem apensos, tratam-se de 

processos autônomos, de modo que, inviável a realização dos atos 

processuais no processo mais antigo.Cumpridas as determinações acima, 

remetam-se os autos à parte exequente para requerer o que de 

direito.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 60654 Nr: 7043-70.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOQUIO COMERCIAL AGRICOLA E 

FERRAGENS LTDA, JANIO SHIGUEKI ONISHI SHIINO, LINA YUKIE 

HORIGOME SHIINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSESSORIA JURÍDICA DO 
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MUNICÍPIO DE SORRISO/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 Visto/DH

Considerando que o exequente informou o cancelamento da obrigação 

tributária, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Não havendo restrições de veículos nos autos, indefiro o requerido na fl. 

103.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 100037 Nr: 2745-93.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE JESUS SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

155-156, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 95962 Nr: 7886-30.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES ALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

178-184, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 100421 Nr: 3177-15.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA CLELIA GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:10291-A, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Visto/DH

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

203-206, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 196126 Nr: 7455-83.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIA GONÇALVES FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Ressai dos autos que a parte embargante ingressou com pedido de 

desistência da ação (fls. 91-92), antes mesmo de aperfeiçoada a citação.

É o relatório. Decido.

A desistência da ação provoca a extinção do processo sem resolução do 

mérito e não impede que, futuramente, a parte autora venha outra vez a 

propor a mesma ação.

Ante ao exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do NCPC, 

determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, 

a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em 

consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

Custas pela embargante.

Sem honorários, uma vez que não houve contraditório.

Decorrido o prazo recursal, e não havendo requerimentos, arquive-se, 

com as devidas baixas e anotações.

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

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS GIANOTTO ROSSATO (REQUERENTE)

JESSICA TAISA BERVANGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RODRIGUES REZENDE (ADVOGADO(A))

TERESA C. O. DELCARO - ME (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000617-10.2018.8.11.0040. REQUERENTE: THAIS 

GIANOTTO ROSSATO, JESSICA TAISA BERVANGER REQUERIDO: 

TERESA C. O. DELCARO - ME Visto/DH SÍNTESE DA DEMANDA. Trata-se 

de reclamação proposta por THAIS GIANOTTO ROSSATO e JÉSSICA 

TAISA BERVANGER em face de TERESA C. O. DELCARO-ME (SERRAS 

HOTEL CUIABÁ). Relatam as reclamantes que no dia 07/07/2017 

reservaram pelo site “www.booking.com” um quarto triplo no hotel 

reclamado, com entrada no dia 07/10/2017 e saída no dia 08/10/2017, 

porquanto no dia 08/10/2017 realizariam a primeira fase do concurso 

público de Delegado de Polícia, mas, na mesma data, teriam cancelado a 

reserva pelo site e realizado nova reserva diretamente pelo e-mail da 

reclamada, com depósito antecipado da diária no valor de R$262,50 

(duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Contudo, 

quando chegaram ao hotel, foram informadas que a reserva havia sido 

cancelada, e que não havia quarto disponível para acomoda-las, sendo 

orientadas a assinar um comprovante de cancelamento para terem o 

reembolso dos valores, o que recusaram a fazer. Sustentam que houve 

falha na prestação do serviço, ante o cancelamento indevido da reserva, 

causando humilhação perante uma “conhecida” da segunda reclamante, 

para que se hospedassem em seu apartamento, a fim de evitar prejuízos 

na realização da prova do concurso público no dia seguinte. Por tais fatos, 

postulam pelo ressarcimento do valor pago e danos morais. Em 

contestação (id. 13839962) a reclamada alegou que: a) a funcionária da 

reserva foi induzida a erro pelas reclamantes, que realizaram duas 

reservas e cancelaram na sequência aquela feita pelo site “Booking”; b) 

que as reclamantes recusaram se hospedar em outra acomodação 

semelhante, bem como em receber o reembolso da diária; c) que para 

devolver o valor as reclamantes deveriam assinar o documento, para fins 

de prestação de contas; d) inexistência de danos morais a serem 

reparados; e) redução do valor indenizatório em caso de procedência. 
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Realizada audiência de conciliação no id. 13978018, as partes 

compuseram em relação ao dano material, sendo reembolsado no ato, a 

quantia de R$262,50 (duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção de 

prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma do 

art. 355, I, do NCPC. DO MÉRITO. Quanto ao mérito, analisados os fatos e 

provas produzidas, tenho que o pedido merece provimento, porquanto 

restou demonstrado falha na prestação de serviço pela reclamada. Nesse 

particular, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o 

qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não 

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

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) 

Restou incontroverso que houve dupla reserva do quarto triplo junto a 

reclamada, a primeira no site “Booking”, cancelada na mesma data (id. 

11725000-Pág.1-6), e a segunda diretamente pelo e-mail da reclamada (id. 

11725000-Pág.7-8), com pagamento antecipado realizado no id. 

11725000-Pág.11-15, a qual fora cancelada erroneamente pela 

funcionária da reclamada, conforme admitido em contestação (id. 

13839962-Pág.3, §4º). Calha destacar que a reclamada assumiu o risco 

de proceder ao cancelamento equivocado de diárias, porquanto possui 

vários meios para proceder as reservas de seus quartos, seja via internet 

no site “Booking”, telefone ou e-mail, o que gerou confusão e 

cancelamento indevido de diária confirmada e paga antecipadamente pelas 

reclamantes, assim sendo, a reclamada deveria possuir um sistema de 

organização, visando comodidade e qualidade na prestação de serviço, o 

que não ocorreu no presente caso. Ademais, há de se considerar que as 

reclamantes só tiveram ciência do cancelamento equivocado da reserva 

no dia do “Check in”, sem qualquer aviso prévio, o que gerou transtornos 

indesejáveis, mormente na véspera de concurso público a ser realizado 

no dia seguinte, sendo, portanto, passível de reparação. Nesse sentido eis 

orientação jurisprudencial: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. 

INDENIZATÓRIA. VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DA 

RESERVA DO HOTEL. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS 

MORAIS OCORRENTES. Ficou comprovado que a reserva do hotel na 

cidade de Nova York foi cancelada unilateralmente, sem prévio aviso aos 

autores. Falha na prestação do serviço verificada. Danos morais 

configurados, uma vez que a situação ultrapassou o mero dissabor. 

Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 para cada autor mantido, 

por ser justo à reparação pretendida. Sentença mantida por seus 

fundamentos. RECURSOS DESPROVIDOS. (Recurso Cível Nº 

71007529779, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 16/05/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOTEL - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA 

COMUNICAÇÃO À CONSUMIDORA - EMPRESA INTERMEDIADORA - 

RESPONSABILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBSERVÂNCIA À PARTICULARIDADES DO 

CASO CONCRETO - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DEFESO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Processo nº 1697497-1, 10ª Câmara Cível do 

TJPR, Rel. Domingos Ribeiro da Fonseca. j. 01.03.2018, unânime, DJ 

22.03.2018). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, I, DO CPC DE 2015. 

INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOTEL. DANOS 

MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em 

exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu 

pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à 

pretensão da parte recorrente. 2. É inviável rever o valor da indenização 

fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos quatro autores, 

em face do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.042.660/SC 

(2017/0006365-3), 4ª Turma do STJ, Rel. Luis Felipe Salomão. DJe 

01.12.2017). Desse modo, tenho por caracterizado o dano moral 

indenizável, ante a falha na prestação de serviço pela reclamada, e se 

tratando de relação de consumo, o fornecedor somente se exime de sua 

responsabilidade, caso comprove culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, o que não restou evidenciado. Destarte, considerando as 

circunstâncias do fato, a condição econômica das partes, o grau da 

ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano 

moral, reputo razoável a tal título o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) 

para cada reclamante. O decote da pretensão, todavia, não interfere no 

grau de procedência do pedido, como preconiza a Súmula n. 326 do 

Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao dano material, homologo o acordo 

firmado pelas partes no id. 13978018, com fulcro no art. 487, III, “b”, do 

CPC, e julgo parcialmente extinto o feito pelo cumprimento da obrigação, 

nos termos do art. 924, II, do CPC, tendo em vista que o pagamento 

ocorreu no mesmo ato (id. 13978018). DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, para o efeito de condenar a reclamada a 

pagar a cada reclamante, a título de danos morais, o valor de R$5.000,00 

(cinco mil reais), a ser atualizados pelo INPC, a contar da data da citação 

da reclamada (art. 405, CC). Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004435-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MARIANI (ADVOGADO(A))

YARA BEATRIZ SCHWEINBERGER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINEI LUCA (EXECUTADO)

 

Processo: 1004435-04.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 12388260, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 04 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004794-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO (EXEQUENTE)

TIANE VIZZOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Processo: 1004794-51.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência positiva de ID. 13407000, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 05 

de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005787-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

OLGA BROLINI DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1004925-89.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 03 DE ABRIL 
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DE 2019 ÀS 13H10MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 05 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004665-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

EDIVALDO NASCIMENTO SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004665-46.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação proposta por EDIVALDO 

NASCIMENTO SOUSA em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CRÉDITOS FINANCEIROS, em que pretende: a) a concessão de medida 

liminar para a retirada do seu nome de banco de dados de órgãos de 

proteção ao crédito; b) declaração de inexistência de débito apontado a 

órgão de proteção ao crédito – Contrato n. 840552701, no valor de 

R$1.666,05 (mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinco centavos); e c) 

a condenação da instituição financeira reclamada a título de indenização 

por danos morais. A parte reclamante sustenta que, apesar de não ter 

realizado qualquer contração dos serviços ofertados pela instituição 

financeira reclamada, foi surpreendida com anotação de seus dados em 

órgãos de restrição ao crédito. Argumenta que ao consultar o extrato do 

SERASA, constatou que o apontamento se refere ao Contrato n. 

840552701, supostamente firmado com o banco reclamado no valor de 

R$1.666,05 (mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinco centavos), 

situação que lhe ocasionou danos morais. A pretensão liminar foi 

indeferida em decisão proferida em 11-9-2017 (Id. 9821017). Audiência de 

conciliação realizada em 26-1-2018 (Id. 11509779). O banco reclamado 

apresenta contestação no Id. 11425144. Em síntese, sustenta que é titular 

do valor impugnado pela parte reclamante, o qual lhe foi cedido pelo Banco 

do Brasil. Argumenta a inexistência de ato ilícito, uma vez que, diante da 

inadimplência da parte reclamante, está a exercer o seu regular direito de 

cobrança. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. Impugnação à contestação consta no Id. 11640231. Em 

síntese a parte reclamante rechaça todas as alegações do banco 

reclamado, pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil). Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, 

notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se 

em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem 

como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma 

legal, conclui-se que a instituição financeira reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços bancários, os quais foram contratados 

pela parte reclamante, esta na condição de destinatária final, razão pela 

qual está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. 

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Como consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência 

do débito. No caso, diferentemente do sustentado pelo banco reclamado, 

não restou demonstrada a legitimidade da cobrança no valor de 

R$1.666,05 (mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinco centavos), 

cedido pelo Banco do Brasil, consubstanciado no Contrato n. 840552701, 

o qual gerou a inscrição do nome da parte reclamante em órgãos de 

proteção ao crédito. O banco reclamado não se desincumbiu do ônus de 

comprovar a legitimidade do débito exigido em face da parte reclamante, 

supostamente contraído por este junto ao Banco do Brasil, o qual se lhe foi 

cedido mediante o Contrato n. 840552701, dever processual que lhe foi 

atribuído por força do art. 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, limitando-se ao 

campo das alegações. Conquanto os documentos que instruem a 

contestação indiquem a realização de cessão de crédito com o Banco do 

Brasil, a instituição financeira reclamada não colacionou aos autos o 

documento de notificação da cessão de crédito que ampara as suas 

alegações, conforme exige o art. 290 do Código Civil. A respeito da 

matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que 

a falta da notificação do devedor enseja a ineficácia da cessão de crédito 

em relação a ele, embora permaneça válida a operação entre decente e 

cessionário, tratando o ato de notificação como aplicação do dever de 

informação, advindo do princípio da boa-fé objetiva (REsp n. 1141877-MG 

de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 

20-3-2012). Por outro lado, a parte reclamante, mediante o extrato 

constante no Id. 9796103, demonstra que a instituição financeira 

reclamada tem efetuado a cobrança de valor por débito que não 

reconhece. Quanto ao dano moral. Não obstante a caracterização do ato 

ilícito, é fato que a parte reclamante, ao tempo da inscrição impugnada – 

20-6-2016 (Id. 9796103) –, registrava em seu desfavor inscrição negativa 

anterior, referente ao Contrato n. 6363754870994001 firmado com o 

TRIBANCO/CARTÃO TRICARD, efetivada em 23-6-2015, consoante extrato 

juntado pela instituição financeira (Id. 11425173). Infere-se, por oportuno, 

que a referida inscrição foi excluída em 09-2-2017, razão pela qual não 

constou no documento que a parte reclamante trouxe aos autos (Id. 

9796103). A ocorrência impede a caracterização do dano moral, conforme 

entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela 

ora enfrentada, a Turma Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: 

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE 

INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, DO STJ - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA - 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, 

no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para tão somente: 1) DECLARAR a inexistência do 

débito impugnado – Contrato n. 840552701, no valor de R$1.666,05 (mil 

seiscentos e sessenta e seis reais e cinco centavos); e 2) JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 
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honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 23 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004665-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

EDIVALDO NASCIMENTO SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004665-46.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação proposta por EDIVALDO 

NASCIMENTO SOUSA em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CRÉDITOS FINANCEIROS, em que pretende: a) a concessão de medida 

liminar para a retirada do seu nome de banco de dados de órgãos de 

proteção ao crédito; b) declaração de inexistência de débito apontado a 

órgão de proteção ao crédito – Contrato n. 840552701, no valor de 

R$1.666,05 (mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinco centavos); e c) 

a condenação da instituição financeira reclamada a título de indenização 

por danos morais. A parte reclamante sustenta que, apesar de não ter 

realizado qualquer contração dos serviços ofertados pela instituição 

financeira reclamada, foi surpreendida com anotação de seus dados em 

órgãos de restrição ao crédito. Argumenta que ao consultar o extrato do 

SERASA, constatou que o apontamento se refere ao Contrato n. 

840552701, supostamente firmado com o banco reclamado no valor de 

R$1.666,05 (mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinco centavos), 

situação que lhe ocasionou danos morais. A pretensão liminar foi 

indeferida em decisão proferida em 11-9-2017 (Id. 9821017). Audiência de 

conciliação realizada em 26-1-2018 (Id. 11509779). O banco reclamado 

apresenta contestação no Id. 11425144. Em síntese, sustenta que é titular 

do valor impugnado pela parte reclamante, o qual lhe foi cedido pelo Banco 

do Brasil. Argumenta a inexistência de ato ilícito, uma vez que, diante da 

inadimplência da parte reclamante, está a exercer o seu regular direito de 

cobrança. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. Impugnação à contestação consta no Id. 11640231. Em 

síntese a parte reclamante rechaça todas as alegações do banco 

reclamado, pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil). Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, 

notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se 

em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem 

como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma 

legal, conclui-se que a instituição financeira reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços bancários, os quais foram contratados 

pela parte reclamante, esta na condição de destinatária final, razão pela 

qual está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. 

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Como consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência 

do débito. No caso, diferentemente do sustentado pelo banco reclamado, 

não restou demonstrada a legitimidade da cobrança no valor de 

R$1.666,05 (mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinco centavos), 

cedido pelo Banco do Brasil, consubstanciado no Contrato n. 840552701, 

o qual gerou a inscrição do nome da parte reclamante em órgãos de 

proteção ao crédito. O banco reclamado não se desincumbiu do ônus de 

comprovar a legitimidade do débito exigido em face da parte reclamante, 

supostamente contraído por este junto ao Banco do Brasil, o qual se lhe foi 

cedido mediante o Contrato n. 840552701, dever processual que lhe foi 

atribuído por força do art. 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, limitando-se ao 

campo das alegações. Conquanto os documentos que instruem a 

contestação indiquem a realização de cessão de crédito com o Banco do 

Brasil, a instituição financeira reclamada não colacionou aos autos o 

documento de notificação da cessão de crédito que ampara as suas 

alegações, conforme exige o art. 290 do Código Civil. A respeito da 

matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que 

a falta da notificação do devedor enseja a ineficácia da cessão de crédito 

em relação a ele, embora permaneça válida a operação entre decente e 

cessionário, tratando o ato de notificação como aplicação do dever de 

informação, advindo do princípio da boa-fé objetiva (REsp n. 1141877-MG 

de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 

20-3-2012). Por outro lado, a parte reclamante, mediante o extrato 

constante no Id. 9796103, demonstra que a instituição financeira 

reclamada tem efetuado a cobrança de valor por débito que não 

reconhece. Quanto ao dano moral. Não obstante a caracterização do ato 

ilícito, é fato que a parte reclamante, ao tempo da inscrição impugnada – 

20-6-2016 (Id. 9796103) –, registrava em seu desfavor inscrição negativa 

anterior, referente ao Contrato n. 6363754870994001 firmado com o 

TRIBANCO/CARTÃO TRICARD, efetivada em 23-6-2015, consoante extrato 

juntado pela instituição financeira (Id. 11425173). Infere-se, por oportuno, 

que a referida inscrição foi excluída em 09-2-2017, razão pela qual não 

constou no documento que a parte reclamante trouxe aos autos (Id. 

9796103). A ocorrência impede a caracterização do dano moral, conforme 

entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela 

ora enfrentada, a Turma Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: 

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE 

INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, DO STJ - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA - 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, 

no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 
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formulados na inicial, para tão somente: 1) DECLARAR a inexistência do 

débito impugnado – Contrato n. 840552701, no valor de R$1.666,05 (mil 

seiscentos e sessenta e seis reais e cinco centavos); e 2) JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 23 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004934-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

NATALINA MORAES NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004934-85.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 150,42; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NATALINA MORAES NUNES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Trata-se de reclamação proposta por NATALINA 

MORAES NUNES em face de BANCO BRADESCO S.A., em que pretende: 

a) a declaração de inexistência de débitos, os quais geraram inscrições 

em órgãos de proteção ao crédito em nome da parte reclamante; e b) a 

condenação do banco reclamado a título de indenização por danos morais. 

A parte reclamante sustenta que, apesar de ser correntista do banco 

reclamado, não realizou a contração dos serviços ofertados que 

justificasse os débitos inscritos em órgãos de proteção ao crédito. 

Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 11565117). O banco 

reclamado apresenta contestação no Id. 11623977. Em síntese, argumenta 

ser legítima a cobrança impugnada, tendo em vista que a parte reclamante, 

mediante a assinatura do Termo de Adesão a Produtos e Serviços, 

efetuou a contração de serviços que oferta. Aduz que em razão do 

inadimplemento proveniente ao cheque especial, promoveu a inscrição do 

nome da parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito. Nesses 

termos, pugna pela improcedência do pedido indenizatório. Impugnação à 

contestação consta no Id. 11640474. Em síntese a parte reclamante 

rechaça todas as alegações do banco reclamado, pugnando pela 

procedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil). Quanto à aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência 

do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que o banco 

reclamado está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo, posto que ofertou no mercado serviços bancários, 

os quais foram contratados pela parte reclamante, esta na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do 

ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da parte 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência do débito. De início, 

frise-se que houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova, diante 

do que cabe ao banco reclamado comprovar a licitude da cobrança 

impugnada pela parte reclamante. Nessa toada, tenho que o banco 

reclamado logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois 

comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual com a 

parte reclamante, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a cobrança 

impugnada. Os documentos acostados no Id. 11623984 indicam que a 

parte reclamante é cliente do banco reclamado, pois titular de conta 

corrente administrada pelo banco reclamado, tendo, inclusive, 

apresentado cópia dos seus documentos pessoais quando da 

contratação. Ademais, o extrato bancário juntado no Id. 11623989 

demonstra que a parte reclamante encontra-se inadimplente frente ao 

banco reclamado, situação que justifica a cobrança impugnada. Desse 

modo, provada a existência de relação negocial e a prestação de serviços 

contratados e não comprovado o pagamento, a cobrança impugnada 

revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador das 

reparações pretendidas. A despeito de a conduta da parte reclamante 

flertar com a litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir 

seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 23 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004934-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

NATALINA MORAES NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004934-85.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 150,42; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NATALINA MORAES NUNES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Trata-se de reclamação proposta por NATALINA 

MORAES NUNES em face de BANCO BRADESCO S.A., em que pretende: 

a) a declaração de inexistência de débitos, os quais geraram inscrições 

em órgãos de proteção ao crédito em nome da parte reclamante; e b) a 

condenação do banco reclamado a título de indenização por danos morais. 

A parte reclamante sustenta que, apesar de ser correntista do banco 

reclamado, não realizou a contração dos serviços ofertados que 

justificasse os débitos inscritos em órgãos de proteção ao crédito. 

Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 11565117). O banco 

reclamado apresenta contestação no Id. 11623977. Em síntese, argumenta 

ser legítima a cobrança impugnada, tendo em vista que a parte reclamante, 

mediante a assinatura do Termo de Adesão a Produtos e Serviços, 

efetuou a contração de serviços que oferta. Aduz que em razão do 

inadimplemento proveniente ao cheque especial, promoveu a inscrição do 

nome da parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito. Nesses 

termos, pugna pela improcedência do pedido indenizatório. Impugnação à 

contestação consta no Id. 11640474. Em síntese a parte reclamante 

rechaça todas as alegações do banco reclamado, pugnando pela 

procedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta 
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julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil). Quanto à aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência 

do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que o banco 

reclamado está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo, posto que ofertou no mercado serviços bancários, 

os quais foram contratados pela parte reclamante, esta na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do 

ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da parte 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência do débito. De início, 

frise-se que houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova, diante 

do que cabe ao banco reclamado comprovar a licitude da cobrança 

impugnada pela parte reclamante. Nessa toada, tenho que o banco 

reclamado logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois 

comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual com a 

parte reclamante, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a cobrança 

impugnada. Os documentos acostados no Id. 11623984 indicam que a 

parte reclamante é cliente do banco reclamado, pois titular de conta 

corrente administrada pelo banco reclamado, tendo, inclusive, 

apresentado cópia dos seus documentos pessoais quando da 

contratação. Ademais, o extrato bancário juntado no Id. 11623989 

demonstra que a parte reclamante encontra-se inadimplente frente ao 

banco reclamado, situação que justifica a cobrança impugnada. Desse 

modo, provada a existência de relação negocial e a prestação de serviços 

contratados e não comprovado o pagamento, a cobrança impugnada 

revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador das 

reparações pretendidas. A despeito de a conduta da parte reclamante 

flertar com a litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir 

seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 23 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006064-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANE OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006064-13.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.841,21; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Trata-se de reclamação proposta por 

GILVANE OLIVEIRA DE JESUS em face de BANCO ITAUCARD S/A, em que 

pretende: a) a antecipação da tutela para retirada do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito 

frente à reclamada; c) a condenação da reclamada a título de indenização 

por danos morais. A reclamante sustenta que, conquanto não tenha 

efetuado qualquer contratação com a empresa reclamada, foi 

surpreendido com uma anotação em órgãos de proteção ao crédito por ele 

efetuada. Audiência de conciliação realizada restou infrutífera. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Pois 

bem, no que diz com o mérito, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante, bem assim o seu inadimplemento a 

ensejar a inclusão de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Os 

documentos que acompanham a contestação indicam que a reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços 

ofertados pela empresa reclamada, inclusive efetuando pagamento por 

vários meses. Logo, não há que se falar em ilícito a ser indenizado. 

Importa frisar que responde por perdas e danos aquele que litigar de 

má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). As hipóteses 

de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do CPC-2015, 

dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de 

lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. Desse modo, o 

reclamante deve ser condenado a pagar multa, correspondente a 05% 

(cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem assim a indenizar a 

parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os 

honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou, no termos 

do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, apresento o projeto de 
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sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial. Considerando a litigância de má-fé do reclamante (CPC-2015, art. 

80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de multa no valor 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa 

(CPC, art. 81), bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor da douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% sobre a mesma base. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006064-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANE OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006064-13.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.841,21; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Trata-se de reclamação proposta por 

GILVANE OLIVEIRA DE JESUS em face de BANCO ITAUCARD S/A, em que 

pretende: a) a antecipação da tutela para retirada do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito 

frente à reclamada; c) a condenação da reclamada a título de indenização 

por danos morais. A reclamante sustenta que, conquanto não tenha 

efetuado qualquer contratação com a empresa reclamada, foi 

surpreendido com uma anotação em órgãos de proteção ao crédito por ele 

efetuada. Audiência de conciliação realizada restou infrutífera. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Pois 

bem, no que diz com o mérito, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante, bem assim o seu inadimplemento a 

ensejar a inclusão de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Os 

documentos que acompanham a contestação indicam que a reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços 

ofertados pela empresa reclamada, inclusive efetuando pagamento por 

vários meses. Logo, não há que se falar em ilícito a ser indenizado. 

Importa frisar que responde por perdas e danos aquele que litigar de 

má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). As hipóteses 

de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do CPC-2015, 

dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de 

lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. Desse modo, o 

reclamante deve ser condenado a pagar multa, correspondente a 05% 

(cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem assim a indenizar a 

parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os 

honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou, no termos 

do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial. Considerando a litigância de má-fé do reclamante (CPC-2015, art. 

80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de multa no valor 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa 

(CPC, art. 81), bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor da douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% sobre a mesma base. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FEITOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENIR TEREZINHA DAROIT (REQUERIDO)

JEFERSON CARLOTT (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

designada para o dia 13 de NOVEMBRO de 2018, às 14:20 horas, nesta 

Comarca. ADVERTÊNCIA: As partes poderão arrolar testemunhas, até o 

máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006344-81.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

DJELSON ALBUQUERQUE PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006344-81.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 14.055,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação 

proposta por DJELSON ALBUQUERQUE PEREIRA DOS REIS em face de 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A., em que pretende: a) a antecipação da tutela para retirada do seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência 

de débito frente à reclamada; c) a condenação da reclamada a título de 

indenização por danos morais. A reclamante sustenta que, conquanto não 

tenha efetuado qualquer contratação com a empresa reclamada, foi 

surpreendido com uma anotação em órgãos de proteção ao crédito por ele 

efetuada. Audiência de conciliação realizada restou infrutífera. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, alega que houve a 

cessão de crédito e o reclamado foi devidamente notificado, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em 

impugnação, o reclamante reforça o alegado na inicial. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Pois 

bem, no que diz com o mérito, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante e que houve a notificação da cessão 

de crédito, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a inclusão de seus 

dados em órgãos de proteção ao crédito. Os documentos que 

acompanham a contestação indicam que a reclamante, ao contrário do 

afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços ofertados pela 

empresa reclamada, pois há assinatura do reclamante e fotos do mesmo. 

Logo, não há que se falar em ilícito a ser indenizado. Importa frisar que 

responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu 

ou interveniente (CPC-2015, art. 79). As hipóteses de litigância de má-fé 

encontram-se descritas no art. 80 do CPC-2015, dentre elas, estão: 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso e alterar a verdade dos fatos. Desse modo, o reclamante 

deve ser condenado a pagar multa, correspondente a 05% (cinco por 

cento) do valor corrigido da causa, bem assim a indenizar a parte 

contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os honorários 

advocatícios e com todas as despesas que efetuou, no termos do art. 81, 

caput, do CPC-2015. Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. 

Considerando a litigância de má-fé do reclamante (CPC-2015, art. 80, 

incisos I e II), condeno-o ao pagamento de multa no valor correspondente 

a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa (CPC, art. 81), bem 

como ao pagamento das custas processuais e de honorários em favor da 

douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os quais 

arbitro em 15% sobre a mesma base. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006344-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DJELSON ALBUQUERQUE PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006344-81.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 14.055,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação 

proposta por DJELSON ALBUQUERQUE PEREIRA DOS REIS em face de 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A., em que pretende: a) a antecipação da tutela para retirada do seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência 

de débito frente à reclamada; c) a condenação da reclamada a título de 

indenização por danos morais. A reclamante sustenta que, conquanto não 

tenha efetuado qualquer contratação com a empresa reclamada, foi 

surpreendido com uma anotação em órgãos de proteção ao crédito por ele 

efetuada. Audiência de conciliação realizada restou infrutífera. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, alega que houve a 

cessão de crédito e o reclamado foi devidamente notificado, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em 

impugnação, o reclamante reforça o alegado na inicial. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Pois 

bem, no que diz com o mérito, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 
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causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante e que houve a notificação da cessão 

de crédito, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a inclusão de seus 

dados em órgãos de proteção ao crédito. Os documentos que 

acompanham a contestação indicam que a reclamante, ao contrário do 

afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços ofertados pela 

empresa reclamada, pois há assinatura do reclamante e fotos do mesmo. 

Logo, não há que se falar em ilícito a ser indenizado. Importa frisar que 

responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu 

ou interveniente (CPC-2015, art. 79). As hipóteses de litigância de má-fé 

encontram-se descritas no art. 80 do CPC-2015, dentre elas, estão: 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso e alterar a verdade dos fatos. Desse modo, o reclamante 

deve ser condenado a pagar multa, correspondente a 05% (cinco por 

cento) do valor corrigido da causa, bem assim a indenizar a parte 

contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os honorários 

advocatícios e com todas as despesas que efetuou, no termos do art. 81, 

caput, do CPC-2015. Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. 

Considerando a litigância de má-fé do reclamante (CPC-2015, art. 80, 

incisos I e II), condeno-o ao pagamento de multa no valor correspondente 

a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa (CPC, art. 81), bem 

como ao pagamento das custas processuais e de honorários em favor da 

douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os quais 

arbitro em 15% sobre a mesma base. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005940-30.2017.8.11.0040
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LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005940-30.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 14.055,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CITAÇÃO]. 

Trata-se de reclamação proposta por NEURI DE ARAUJO FROIS em face 

do BANCO DO BRASIL S/A, em que pretende a condenação da parte 

reclamada a título de indenização por danos morais, alegando que, no dia 

03 de outubro de 2017, esteve na agência do reclamado nesta cidade e 

fora impedido de ingressar no local, pois estava a usar uma “botina [...] 

com bico de ferro”, a qual é utilizada para o exercício da sua profissão. O 

reclamante argumenta que foi orientado pelos seguranças a “retirar sua 

botina e deixa-la do lado de fora da agência e entrar descalço”, situação 

que lhe ocasionou danos morais. Audiência de conciliação realizada em 

04-4-2018 restou infrutífera (Id. 12531490). Devidamente citada, a 

instituição financeira reclamada apresentou contestação no Id. 12520311. 

Em síntese, argumenta a inexistência de ato ilícito a ensejar a reparação 

pretendida, uma vez que o travamento da porta não sofre a interferência 

do vigilante, bem assim que a adoção de dispositivos de segurança 

reforça o exercício regular de seu direito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil). Quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a parte 

reclamada está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo, posto que ofertou no mercado serviços bancários, 

os quais foram contratados pela parte reclamante na condição de 

destinatária final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do 

ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da parte 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Quanto aos danos morais. Trata-se de 

reclamação que tem por intento a reparação de danos morais advindos da 

exigência imposta ao reclamante por agente de segurança da instituição 

financeira reclamada, consistente em retirar os sapatos para ingressar na 

agência bancária. No que tange aos danos morais, e sem desconsiderar 

os fatos narrados na inicial, considero que a conduta da parte reclamada 

– acesso negado ao interior da agência bancária em razão da 

constatação de metais – não causou lesão aos direitos da personalidade 

da parte reclamante, tratando-se, antes, de dissabor do cotidiano a que 

todos estão sujeitos. Sabe-se que o dano moral deve prover de ato ilícito 

apto a atingir os direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que 

ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico 

duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do cotidiano, o 

simples inadimplemento contratual, a mora ou o prejuízo econômico, não 

são ocorrências suficientes para a caracterização do dever de indenizar. 

Nesse sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): “Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 
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normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Com efeito, em se tratando de acesso a agências 

bancárias, já está consolidado na jurisprudência a orientação no sentido 

de que a instalação de portas com detectores de metais, mais do que o 

exercício regular de um direito, caracteriza verdadeira obrigação das 

instituições financeiras, face à grande atração que tais locais exercem 

sobre investidas ilícitas. Exige-se, pois, a ponderação entre os valores 

envolvidos, uma vez que, concomitantemente à preservação dos valores 

individuais, há de se resguardar o interesse coletivo, consistente na 

segurança de todos enquanto no interior da agência bancária. Nessa 

toada, o mero travamento do acesso, por portar o particular objeto de 

metal, não caracteriza qualquer humilhação ou constrangimento, pois se 

trata de fato corriqueiro e previsível para todos que pretendem ingressar 

em agências bancárias. Evidentemente, tal não autoriza prepostos da 

instituição financeira a cometerem excessos, pois devem estar 

preparados para lidar com a situação e tratar o cidadão com o devido 

respeito, o que não se verificou no presente caso. Não está comprovado 

no caso em análise qualquer abuso por parte da instituição financeira 

reclamada no trato da situação, uma vez que a ninguém é dado ingressar 

em agências bancárias sem se submeter à detecção do porte de metais. 

Mesmo que se trate de cliente da agência e presumivelmente conhecido, 

não é lícito impor ao banco que faça tal distinção, sob pena de se incorrer 

em injusta discriminação. Nesse sentido, a jurisprudência pátria. 

Confira-se: “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRAVAMENTO 

DE PORTA GIRATÓRIA EM AGÊNCIA BANCÁRIA. Porta giratória que faz 

parte do sistema de segurança do estabelecimento bancário. Ausência de 

ilicitude no proceder do funcionário do demandado, que, ao constatar a 

presença de metais, impediu o acesso do cliente. Não demonstrada 

conotação ofensiva ou vexatória na abordagem realizada. Ofensa à honra 

subjetiva não demonstrada. Dever de reparar não configurado. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJRS. RC n. 71003706587. Julgado em 05-12-2012). 

Desse modo, conclui-se que o dano ou lesão à personalidade, 

merecedores de reparação, somente se configurariam com a exposição 

do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da sua 

honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 

5º, incisos V e X, da CF/88, o que não restou comprovado no caso dos 

autos, que se assemelha mais a um eventual inadimplemento contratual. 

Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, 

JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso 

I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 

55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005940-30.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 14.055,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CITAÇÃO]. 

Trata-se de reclamação proposta por NEURI DE ARAUJO FROIS em face 

do BANCO DO BRASIL S/A, em que pretende a condenação da parte 

reclamada a título de indenização por danos morais, alegando que, no dia 

03 de outubro de 2017, esteve na agência do reclamado nesta cidade e 

fora impedido de ingressar no local, pois estava a usar uma “botina [...] 

com bico de ferro”, a qual é utilizada para o exercício da sua profissão. O 

reclamante argumenta que foi orientado pelos seguranças a “retirar sua 

botina e deixa-la do lado de fora da agência e entrar descalço”, situação 

que lhe ocasionou danos morais. Audiência de conciliação realizada em 

04-4-2018 restou infrutífera (Id. 12531490). Devidamente citada, a 

instituição financeira reclamada apresentou contestação no Id. 12520311. 

Em síntese, argumenta a inexistência de ato ilícito a ensejar a reparação 

pretendida, uma vez que o travamento da porta não sofre a interferência 

do vigilante, bem assim que a adoção de dispositivos de segurança 

reforça o exercício regular de seu direito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil). Quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a parte 

reclamada está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo, posto que ofertou no mercado serviços bancários, 

os quais foram contratados pela parte reclamante na condição de 

destinatária final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do 

ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da parte 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Quanto aos danos morais. Trata-se de 

reclamação que tem por intento a reparação de danos morais advindos da 

exigência imposta ao reclamante por agente de segurança da instituição 

financeira reclamada, consistente em retirar os sapatos para ingressar na 

agência bancária. No que tange aos danos morais, e sem desconsiderar 

os fatos narrados na inicial, considero que a conduta da parte reclamada 

– acesso negado ao interior da agência bancária em razão da 

constatação de metais – não causou lesão aos direitos da personalidade 

da parte reclamante, tratando-se, antes, de dissabor do cotidiano a que 

todos estão sujeitos. Sabe-se que o dano moral deve prover de ato ilícito 

apto a atingir os direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que 

ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico 

duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do cotidiano, o 

simples inadimplemento contratual, a mora ou o prejuízo econômico, não 

são ocorrências suficientes para a caracterização do dever de indenizar. 

Nesse sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): “Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 
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triviais aborrecimentos. Com efeito, em se tratando de acesso a agências 

bancárias, já está consolidado na jurisprudência a orientação no sentido 

de que a instalação de portas com detectores de metais, mais do que o 

exercício regular de um direito, caracteriza verdadeira obrigação das 

instituições financeiras, face à grande atração que tais locais exercem 

sobre investidas ilícitas. Exige-se, pois, a ponderação entre os valores 

envolvidos, uma vez que, concomitantemente à preservação dos valores 

individuais, há de se resguardar o interesse coletivo, consistente na 

segurança de todos enquanto no interior da agência bancária. Nessa 

toada, o mero travamento do acesso, por portar o particular objeto de 

metal, não caracteriza qualquer humilhação ou constrangimento, pois se 

trata de fato corriqueiro e previsível para todos que pretendem ingressar 

em agências bancárias. Evidentemente, tal não autoriza prepostos da 

instituição financeira a cometerem excessos, pois devem estar 

preparados para lidar com a situação e tratar o cidadão com o devido 

respeito, o que não se verificou no presente caso. Não está comprovado 

no caso em análise qualquer abuso por parte da instituição financeira 

reclamada no trato da situação, uma vez que a ninguém é dado ingressar 

em agências bancárias sem se submeter à detecção do porte de metais. 

Mesmo que se trate de cliente da agência e presumivelmente conhecido, 

não é lícito impor ao banco que faça tal distinção, sob pena de se incorrer 

em injusta discriminação. Nesse sentido, a jurisprudência pátria. 

Confira-se: “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRAVAMENTO 

DE PORTA GIRATÓRIA EM AGÊNCIA BANCÁRIA. Porta giratória que faz 

parte do sistema de segurança do estabelecimento bancário. Ausência de 

ilicitude no proceder do funcionário do demandado, que, ao constatar a 

presença de metais, impediu o acesso do cliente. Não demonstrada 

conotação ofensiva ou vexatória na abordagem realizada. Ofensa à honra 

subjetiva não demonstrada. Dever de reparar não configurado. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJRS. RC n. 71003706587. Julgado em 05-12-2012). 

Desse modo, conclui-se que o dano ou lesão à personalidade, 

merecedores de reparação, somente se configurariam com a exposição 

do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da sua 

honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 

5º, incisos V e X, da CF/88, o que não restou comprovado no caso dos 

autos, que se assemelha mais a um eventual inadimplemento contratual. 

Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, 

JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso 

I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 

55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005686-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

AGNALDO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo: 1005686-23.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 03 DE ABRIL 

DE 2019 ÀS 08H20MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 05 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004321-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA BROCH PREZOTTO (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 09:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004345-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO (ADVOGADO(A))

JULIANO MARCEL BIAVA (REQUERENTE)

PEDRO ZANFRILLI MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

INDUSTRIA DE MOVEIS BARTIRA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 09:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004959-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCELO JOSE BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Proc. 1004959-98.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante dos embargos de declaração opostos no ID. 

13011025, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 05 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004959-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCELO JOSE BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Proc. 1004959-98.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante dos embargos de declaração opostos no ID. 

13011025, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 05 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010470-26.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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GUSTAVO GUERRIERI (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 09:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001273-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEROLA NASCIMENTO ARAUJO (EXECUTADO)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001273-98.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 05 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010765-68.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS (ADVOGADO(A))

LAIZA FABIANI DE MOURA STRAPAZZON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO ARIEL MOURA STRAPAZZON (EXECUTADO)

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO MENDES (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 8010765-68.2012.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre a penhora realizada nos autos realizada, via BACENJUD. 

Sorriso/MT, 05 de outubro de 2018 Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004364-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIA ZANELLA (REQUERENTE)

BRUNA ERGANG DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO CARLOS SOUSA DA CONCEIÇÃO (REQUERIDO)

RAISSA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 09:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004390-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCELO HONORIO RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 10:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004391-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HONORIO RAMOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 10:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

MICHEL STARLICK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 10:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

MICHEL STARLICK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 10:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010390-62.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

OFICINA MECANICA ROTA DO SOL LTDA - ME (REQUERENTE)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN SILVA DA CRUZ (REQUERIDO)

LUIZ ANTUNES DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Processo: 8010390-62.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o cálculo atualizado. Sorriso/MT, 05 de outubro de 2018. Kelly 

Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000690-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

REIS MAGNO SOBRINHO SANCHES CUNHA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000690-16.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 05 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001247-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOTAL-SHOP ELETRO & DIGITAL BRASIL - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 10:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001925-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILIZANDRA CHARLA DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001925-18.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 12425252, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 05 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005028-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA LIMA DE ARRUDA (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005028-33.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FABRICIA LIMA DE ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA 

Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega a 

reclamante FABRÍCIA LIMA DE ARRUDA que firmou contrato de prestação 

de serviços educacionais com a reclamada UNIÃO SORRISENSE DE 

EDUCAÇÃO SORRISENSE no ano de 2013, para graduação no curso de 

Direito, firmando contrato de financiamento estudantil (FIES). Refere que 

realizou empréstimos de alguns livros da biblioteca, e devido a atrasos na 

devolução, houve a geração de multa. Refere que, entretanto, o valor 

cobrado estava exorbitante, com cobranças absurdas. Afirmou estar 

impedida de acessar o portal do aluno, o que lhe prejudica em demasia, 

visto que não conseguiu protocolar a segunda fase do TCC. Requereu: a) 

tutela antecipada para que pudesse realizar matrícula e ter acesso ao 

portal do aluno; b) a intimação da instituição para que demonstre como a 

dívida chegou ao valor de R$1.700,00; c) caso constato o débito, seja o 

valor parcelado em 10 vezes. Foi deferida a tutela de urgência para efeito 

de determinar a imediata suspensão da cobrança impugnada, 

determinando o desbloqueio do acesso ao portal acadêmico e a extensão 

do prazo para entrega das atividades virtuais em no mínimo 7 dias após o 

desbloqueio. A requerida contesta informa que deixar de matricular o 

aluno inadimplente é um direito da IES. Refere que a autora possui 88 

multas da biblioteca, sendo estas desde outubro de 2015, que 

corresponde ao valor de R$1.643,20. Atualmente, existem outras 5 multas, 

que não estavam incluídas no acordo feito, mais as mensalidades de 

outubro a dezembro de 2017. Aduz que os débitos em aberto totalizam 

R$5.544,02. Pugna pela improcedência da demanda e formula pedido 

contraposto de pagamento do valor devido. Não resta dúvida que a autora 

não agiu conforme o esperado - visto que a mesma não nega o atraso na 

entrega dos livros - principalmente de um estudante Universitário, sendo 

razoável supor-se que privou outros alunos de consultarem as obras que 

demorava a devolver, maculando todo o sistema de empréstimo inerente a 

uma biblioteca de uma universidade. E, sendo assim, é legal a estipulação 

de multa pela não entrega de livro retirado da biblioteca. No entanto 

verifico haver excesso no valor cobrado, pois os documentos acostados 

aos autos pela própria requerida demonstram que o valor em aberto, em 

30/12/2017 era de R$1.217,62, valor que entendo devido. Vale ressaltar, 

ademais, que não se pode exigir prova escrita da universidade, com 

assinatura do aluno que comprove o atraso na entrega. Ora, todos 

sabemos que os sistemas das bibliotecas atualmente são informatizados, 

não sendo plausível exigir que se retroceda ao tempo em que cada 

empréstimo possuía uma ficha física em que o retirante assinava ao lado 

da data da retirada e devolução. Assim, como a aluna confirma os 

atrasos, caberia à mesma comprovar que não estão certas todas as 

cobranças efetuadas e que não estava mais com os livros nos dias em 

que a universidade demonstra que a mesma estava, o que não fez. 

Quanto a alegação da universidade de que a autora deve as mensalidades 

dos três últimos meses do ano de 2017, não vislumbro como pode tal 

débito ter sido gerado, pois a mesma demonstra ser possuidora de bolsa 

integral do programa FIES, de modo que declaro inexigível a cobrança de 

tais mensalidades. Considero também que sendo a aluna beneficiária de 

bolsa através do FIES de 100% do custo da mensalidade, não possui a 

mesma condições para arcar com o pagamento das multas em sua 

totalidade em única parcela, de modo que atendo ao pedido para que o 

valor seja parcelado em 10 parcelas mensais e sucessivas de R$121,76, 

devendo ser enviado à autora boletos para pagamento dos mesmos, 

comprovando-se o recebimento dos mesmos, tendo a primeira parcela 

vencimento em no mínimo 30 dias após a data da publicação da presente 

sentença. Nos demais termos, confirmo a medida liminar deferida, 

entendendo que não poderia a parte requerida ter limitado o acesso da 

estudante ao Portal Acadêmico em virtude do débito, nos termos do artigo 

6º, §1º da Lei nº 9.870/99. Ante o exposto, opino por julgar improcedente 

o pedido contraposto e procedente a demanda, declarando como devido o 

débito de R$1.217,62, o qual deve ser parcelado em 10 parcelas mensais 

e sucessivas de R$121,76, devendo ser enviado à autora boletos para 

pagamento dos mesmos, comprovando-se o recebimento dos mesmos, 

tendo a primeira parcela vencimento em no mínimo 30 dias após a data da 
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publicação da presente sentença. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 26 de abril de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006237-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006237-37.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação 

proposta por ALINE MACHADO DA SILVA em face de BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO, alegando, em suma, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, 

providenciado pelo reclamado. Aduz, porém, que não mantém qualquer 

relacionamento com o reclamado, apto a justificar a inscrição. Postulou a 

declaração de inexistência da dívida, bem como a reparação pelos danos 

morais suportados. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência 

de contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese 

que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. Em impugnação, o reclamante reforça o alegado na inicial. 

Pois bem. No caso, percebe-se que o deslinde da questão está atrelado 

em saber se a assinatura constante no contrato é ou não da reclamante, a 

depender, portanto, de prova pericial complexa (perícia grafotécnica), que 

foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com 

os seus princípios norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei 

n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova 

técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato 

controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos 

moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz 

será convocado para a audiência, onde prestará as informações 

solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível 

solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em 

audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será 

encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as 

partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GOES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006237-37.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação 

proposta por ALINE MACHADO DA SILVA em face de BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO, alegando, em suma, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, 

providenciado pelo reclamado. Aduz, porém, que não mantém qualquer 

relacionamento com o reclamado, apto a justificar a inscrição. Postulou a 

declaração de inexistência da dívida, bem como a reparação pelos danos 

morais suportados. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência 

de contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese 

que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. Em impugnação, o reclamante reforça o alegado na inicial. 

Pois bem. No caso, percebe-se que o deslinde da questão está atrelado 

em saber se a assinatura constante no contrato é ou não da reclamante, a 

depender, portanto, de prova pericial complexa (perícia grafotécnica), que 

foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com 

os seus princípios norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei 

n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova 

técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato 

controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos 

moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz 

será convocado para a audiência, onde prestará as informações 
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solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível 

solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em 

audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será 

encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as 

partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GOES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006237-37.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação 

proposta por ALINE MACHADO DA SILVA em face de BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO, alegando, em suma, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, 

providenciado pelo reclamado. Aduz, porém, que não mantém qualquer 

relacionamento com o reclamado, apto a justificar a inscrição. Postulou a 

declaração de inexistência da dívida, bem como a reparação pelos danos 

morais suportados. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência 

de contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese 

que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. Em impugnação, o reclamante reforça o alegado na inicial. 

Pois bem. No caso, percebe-se que o deslinde da questão está atrelado 

em saber se a assinatura constante no contrato é ou não da reclamante, a 

depender, portanto, de prova pericial complexa (perícia grafotécnica), que 

foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com 

os seus princípios norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei 

n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova 

técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato 

controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos 

moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz 

será convocado para a audiência, onde prestará as informações 

solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível 

solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em 

audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será 

encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as 

partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 
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substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GOES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004999-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1004999-80.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 13175510, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 05 de outubro 

de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004399-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSE DA CONCEICAO BEZERRA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 11:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001171-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

NEURI JOAO TIECHER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo: 1001171-76.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se, no prazo de 

15 (quinze) dias, considerando a contestação aportada aos autos ID. 

15435492. Sorriso/MT, 05 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003658-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

JOSE RADAMARQUE CARVALHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Katiane de Oliveira da Silva (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003658-82.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado reclamante) para se manifestar sobre 

correspondência devolvida com a observação do correio de “Mudou-se”, 

juntado no ID. 15316528. Sorriso/MT, 05 de Outubro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002038-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LECY DA SILVA DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Processo: 1002038-69.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se, no prazo de 

15 (quinze) dias, considerando a contestação aportada aos autos ID. 

12221154. Sorriso/MT, 05 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004400-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CORADIN & FRANCESCHI LTDA - ME (REQUERENTE)

JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MP PUBLICIDADE EMPRESARIAL LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 11:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001919-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA LAGEMANN (EXECUTADO)

 

Processo: 1001919-11.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se, no prazo de 

15 (quinze) dias, considerando a contestação aportada aos autos ID. 

12450253. Sorriso/MT, 05 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001919-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA LAGEMANN (EXECUTADO)

 

Processo: 1001919-11.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 12450253, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 05 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002038-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LECY DA SILVA DE SOUSA (EXECUTADO)
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Processo: 1002038-69.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 12221154, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 05 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001865-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN CARLA DOS SANTOS VIANA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001865-45.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 12450684, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 05 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001946-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA KOMINKIEWICZ (EXECUTADO)

 

Processo: 1001946-91.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 13118757, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 05 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001971-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RALF DE SOUZA FREIRE (EXECUTADO)

 

Processo: 1001971-07.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 12244220, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 05 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010531-18.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA GONCALVES MARTINS (EXEQUENTE)

JULIO VICENTE ANDRADE DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Processo: 8010531-18.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 (dias) 

cinco, apresente a atualização do débito. Sorriso/MT, 05 de outubro de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004937-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS PINHEIRO SILVA (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004937-40.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de ação proposta 

por LUIS CARLOS PINHEIRO SILVAem face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, 

apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, alega que houve 

a cessão de crédito e o reclamado foi devidamente notificado, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Audiência 

de conciliação realizada e restou infrutífera. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto 

à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Pois bem. No que diz com o mérito, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou contrato assinado. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Não 

obstante a caracterização do ato ilícito, é fato que o reclamante, ao tempo 

da inscrição impugnada, registrava em seu desfavor inscrições negativas 

anteriores, consoante documentação que acompanha a inicial. A 

ocorrência impede a caracterização do dano moral, conforme 

entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: 
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“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela 

ora enfrentada, a Turma Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: 

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE 

INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, DO STJ - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA - 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicia, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004937-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS PINHEIRO SILVA (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004937-40.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de ação proposta 

por LUIS CARLOS PINHEIRO SILVAem face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, 

apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, alega que houve 

a cessão de crédito e o reclamado foi devidamente notificado, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Audiência 

de conciliação realizada e restou infrutífera. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto 

à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Pois bem. No que diz com o mérito, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou contrato assinado. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Não 

obstante a caracterização do ato ilícito, é fato que o reclamante, ao tempo 

da inscrição impugnada, registrava em seu desfavor inscrições negativas 

anteriores, consoante documentação que acompanha a inicial. A 

ocorrência impede a caracterização do dano moral, conforme 

entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela 

ora enfrentada, a Turma Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: 

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE 

INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, DO STJ - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA - 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 
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fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicia, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001875-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN HINZ ALVES (EXECUTADO)

 

Processo: 1001875-89.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 12450419, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 05 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002040-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILETE LUIZA GONZATTO SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1002040-39.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 12358733, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 05 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005624-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO DE FREITAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR AS PARTES (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 30 de JANEIRO de 2019, às 11:30 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência designada, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004495-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

MARIA DA LUZ GONSALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Proc. 1004495-74.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante dos embargos de declaração opostos no ID. 

12880356, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 05 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010183-05.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLER SHEVINSKI DENTI (EXEQUENTE)

ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

EMERSON ROZENDO PORTOLAN (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

TOUR SHOP BUZIOS (EXECUTADO)

 

Processo: 8010183-05.2011.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 (dias) 

cinco, apresente a atualização do débito. Sorriso/MT, 05 de outubro de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002035-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO TAIGUARA WENGRAT (EXECUTADO)

 

Processo: 1002035-17.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 12732093, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 05 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004410-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO SALANI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 13:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005528-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDER AULER (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Processo: 1005528-02.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida via DJE, razão pela qual, impulsiono 

esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de ID. 

12723767, bem como para intimar a parte recorrida do recurso interposto 

no ID. 12835955, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 

10 (dez) dias. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 05 de outubro de 

2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004413-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DEIVIENE NUNES ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 30 de JANEIRO de 2019, às 13:20 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência aprazada, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005573-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE ORLANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005573-06.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Trata-se de ação proposta por JOSE 

ORLANDO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A. em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o 

relatório. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de 

rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

houve juntada de qualquer prova que comprove o débito ou contrato 

assinado, apenas juntando telas de sistemas internos Por certo que o art. 

14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 
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os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

18 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005573-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE ORLANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005573-06.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Trata-se de ação proposta por JOSE 

ORLANDO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A. em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o 

relatório. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de 

rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

houve juntada de qualquer prova que comprove o débito ou contrato 

assinado, apenas juntando telas de sistemas internos Por certo que o art. 

14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 
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autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

18 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004658-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004658-54.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Trata-se de ação proposta por JOSE ORLANDO DA 

SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A. em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, 

apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência 

de conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e 

seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto 

a preliminar, entendo que não devem prosperar, pois não há necessidade 

de comprovação de resolução administrativa para que o reclamante possa 

entrar com a ação judicial. Em relação ao prazo, entendo que não deve 

prosperar, pois a contagem do prazo inicia-se a partir do conhecimento do 

fato. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

houve juntada de qualquer prova que comprove o débito ou contrato 

assinado, apenas juntando telas de sistemas internos Por certo que o art. 

14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 
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RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

18 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004658-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004658-54.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Trata-se de ação proposta por JOSE ORLANDO DA 

SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A. em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, 

apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência 

de conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e 

seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto 

a preliminar, entendo que não devem prosperar, pois não há necessidade 

de comprovação de resolução administrativa para que o reclamante possa 

entrar com a ação judicial. Em relação ao prazo, entendo que não deve 

prosperar, pois a contagem do prazo inicia-se a partir do conhecimento do 

fato. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

houve juntada de qualquer prova que comprove o débito ou contrato 

assinado, apenas juntando telas de sistemas internos Por certo que o art. 

14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 
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houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

18 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010005-17.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMA TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Processo: 8010005-17.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 12616021, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 05 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002905-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISVANER DE SOUZA SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Processo nº. 1002905-28.2018.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Ceridão 

constante do ID nº 15542085, bem como sobre os rumos da execução, 

sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso, 05 de outubro 

de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERLANE SOUSA CARNEIRO (REQUERENTE)

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001132-45.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GERLANE SOUSA CARNEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que recentemente foi realizar compras no mercado local, mas o crédito foi 

negado tendo sido a mesma informada que havia uma restrição em seu 

nome. Diz ter convicção de não possuir qualquer dívida que justifique a 

restrição. A requerida pugna pela improcedência da demanda, referindo 

ser a inscrição realizada exercício regular de direito por ter havido 

regularidade na contratação. Afirma que houve utilização dos serviços. 

Diz ser regular o apontamento do débito. Primeiramente, não vislumbro no 

caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, quanto ao 

mérito, entendo ser caso que enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, pois configurados os pressupostos 

previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da 

prova. A requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto 

a requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte 

autora outra inscrição preexistente, conforme verifico por meio do extrato 

do SPC a que este juízo possui acesso, efetuada por Farmácia Sorriso em 

11/08/2017. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do 
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Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito com relação ao contrato 0315029546 no valor de R$286,64, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida, confirmando a liminar anteriormente 

deferida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação 

do Juiz Togado do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 

17 de setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004414-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

HILTA SCHMOELLER CANDIDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 13:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004943-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LEITAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Processo. 1004943-47.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamada dos embargos de declaração opostos no ID. 

12828010, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 05 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003771-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PEDROSA ROMERO (REQUERIDO)

 

Processo: 1003771-70.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 13797503, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 05 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005131-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAFREDE DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005131-40.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por MAFREDE DA 

SILVA FREITAS em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, alegando, em suma, que constatou a existência de registro 

negativo perante cadastro de restrição ao crédito, providenciado pelo 

reclamado. Aduz, porém, que não mantém qualquer relacionamento com o 

reclamado, apto a justificar a inscrição. Postulou a declaração de 

inexistência da dívida, bem como a reparação pelos danos morais 

suportados. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

alega que houve a cessão de crédito e o reclamado foi devidamente 

notificado, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a 

existência de contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, 

hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao 

crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos 

na reclamação. Pois bem. No caso, percebe-se que o deslinde da questão 

está atrelado em saber se a assinatura constante no contrato é ou não da 

reclamante, a depender, portanto, de prova pericial complexa (perícia 

grafotécnica), que foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não 

se harmonizar com os seus princípios norteadores, notadamente aqueles 

explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto 

Theodoro Júnior: "A prova técnica é admissível no Juizado Especial, 

quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a 

forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O 

perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará 

as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não 

for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do 

técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito 

será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e 

as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 
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IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GOES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005131-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAFREDE DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005131-40.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por MAFREDE DA 

SILVA FREITAS em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, alegando, em suma, que constatou a existência de registro 

negativo perante cadastro de restrição ao crédito, providenciado pelo 

reclamado. Aduz, porém, que não mantém qualquer relacionamento com o 

reclamado, apto a justificar a inscrição. Postulou a declaração de 

inexistência da dívida, bem como a reparação pelos danos morais 

suportados. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

alega que houve a cessão de crédito e o reclamado foi devidamente 

notificado, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a 

existência de contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, 

hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao 

crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos 

na reclamação. Pois bem. No caso, percebe-se que o deslinde da questão 

está atrelado em saber se a assinatura constante no contrato é ou não da 

reclamante, a depender, portanto, de prova pericial complexa (perícia 

grafotécnica), que foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não 

se harmonizar com os seus princípios norteadores, notadamente aqueles 

explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto 

Theodoro Júnior: "A prova técnica é admissível no Juizado Especial, 

quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a 

forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O 

perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará 

as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não 

for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do 

técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito 

será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e 

as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GOES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-47.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

RAYAN VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1001397-47.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 15455989, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 05 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-70.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO (ADVOGADO(A))

SG ALUMINIOS DISTRIBUIDORA SORRISO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONAVES CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 8010049-70.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 15423283, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 05 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003773-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCY LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1003773-40.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 12736415, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 05 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000575-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DE PAULA MORINI (EXEQUENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1000575-58.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 05 de Outubro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005550-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

ROSEMERI VORISEK 78629810149 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA DE SOUZA BORTOLI (EXECUTADO)

 

Processo: 1005550-60.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 13015194, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 05 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005548-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

ROSEMERI VORISEK 78629810149 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE AGUIAR (EXECUTADO)

 

Processo: 1005548-90.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando o retorno 

da correspondência no ID. 12782986, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 

05 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005506-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

PATRICIA PUPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1005506-41.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 12826879, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 05 de outubro 

de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001399-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAYAN VIEIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1001399-17.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, a 

parte executada(advogado), na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica as partes 

advertidas de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 
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a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior. Sorriso/MT, 05 de Outubro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judiciária

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 144832 Nr: 1322-93.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 Vistos etc.

Intime-se o acusado, na pessoa do Ilustre advogado e cientifique-se o MPE 

acerca do retorno dos autos.

Após, arquive-se.

Às providências, Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 156469 Nr: 7282-30.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCA DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 7282-30.2016.811.0040 Código 156469

VISTOS/MV

Intime-se a defesa técnica para que apresente, no prazo de 05(cinco) 

dias, seus memoriais finais, sob pena de tomada das providências 

cabíveis à espécie.

Caso certificada a não apresentação da peça técnica, desde já determino 

a intimação pessoal do acusado para que, no prazo de 10 dias, constitua 

outro advogado de sua confiança, para que se habilite nos autos e, no 

prazo legal, apresente memoriais finais e, caso não o fazendo, o que 

deverá ser certificado também, fica advertido o réu que será nomeado 

advogado dativo para tanto, pago pelo Estado.

Certificada a não apresentação de memoriais finais pelo acusado, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

 Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 28 de setembro de 2018.

 ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 173985 Nr: 5637-33.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDON LOPES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE LOPES TEIXEIRA 

KRIEGER - OAB:152699/RJ, MYLENE FRANÇOISE KOESSLER - 

OAB:155159/RJ

 Processo n.º 5119-43.2017.811.0040. Código 173985

Vistos/MV

Considerando a petição de fls. 781/782, DEFIRO o pedido da defesa, para 

tanto, AUTORIZO o réu a mudar de endereço, devendo ainda informar seu 

endereço completo atualizado no prazo de 05 ( cinco) dias, sob pena de 

revogação dos benefícios concedidos e decretação de prisão preventiva.

Com a apresentação de endereço atualizado intime o acusado 

pessoalmente acerca da sentença de fls. 769/778.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 01 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 107606 Nr: 134-36.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO CESAR AMARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 13/11/2018, com início às 15h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 79/86: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 154780 Nr: 6295-91.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILANIO ALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135/MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621/MT, ROGERIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 103550 Nr: 6564-38.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:15962, ROSANE PADILHA DOS SANTOS - OAB:13372

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 
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a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 13/11/2018, com início às 08h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 51/54: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 98392 Nr: 938-38.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Encerrada a instrução, conforme § 3º do art. 403 do CPP, abro vista às 

partes para alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

3- perado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento em 

que será apreciado eventual pedido oral.

4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 14:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199235 Nr: 9255-49.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FELIPE MORELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT, HERMES 

DA SILVA - OAB:14884

 Processo n.º 9255-49.2018.811.0040 (Código: 199235)

Vistos/KP

Analisando o pedido de fls. 74/76 e cota MINISTERIAL DE fls. 77, autorizo o 

réu MARCELO FELIPE MORELO, a viajar para a cidade de Itanhanga/MT, no 

dia 07/10/2018, devendo retornar no mesmo dia, após o seu retorno, 

comparecer na secretaria da Segunda Vara Criminal para dar continuidade 

às medidas impostas.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 4 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193744 Nr: 9924-62.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU GHELLAR, CLACI TEREZINHA ZAMIM 

GHELLAR, MAURO DALL AGO, CRISTIANE DALLABONA DALL AGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIS RIGO - 

OAB:23267

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 121, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída 

na comarca de Santa Rosa/RS, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249355 Nr: 16095-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DEMETRIO FACCIO, LARIETE 

TEREZINHA MATTJIE, SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:OAB-RJ 135.506, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos por certidão ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para que compareçam nesta Secretaria e 

retirem as cartas precatórias a serem distribuídas nas comarcas de 

Erechim/RS e Horizontina/RS, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150576 Nr: 10662-55.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEONIR DALLA ROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 352/370 pela parte requerida. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249649 Nr: 16353-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, SARA 

AURELIA VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 133/195, pugnando o que de direito para o prosseguimento 

do feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229864 Nr: 18345-07.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZA SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA, ELIANE BERALDO, VANUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BERALDO - 

OAB:OAB/MT 17.691

 Certifico e dou fé que o ofício de fl. 106 encaminhado à BB 

Administradora de Consórcios S/A foi devolvida pelo Correio com 

informação de que “Mudou-se” (fl. 110), e em atendimento ao Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim de 

encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora 

para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210361 Nr: 2392-03.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

508,83 (quinhentos e oito reais e oitenta e três centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e 

dois reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,83 (cento e 

trinta e seis reais e oitenta e três centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167431 Nr: 7572-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA, FERNANDA SOUZA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIS NUNES DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503/0-MT, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161030 Nr: 11363-79.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAMBOZZI SOLDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIAN CARUZO - 

OAB:172..893, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142851 Nr: 2314-48.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAKOF- INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLASS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO BERTANI - 

OAB:OAB/SC 11.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 313/314, 

diante da certidão de fl. 316, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da dívida, com a 

inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá 

requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para 

fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo 

previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 242896 Nr: 11088-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR NUNES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSOS.Independentemente das providências anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 11548 Nr: 1906-77.2000.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA IRIS REGINATTO DE ARRUDA, AFONSO 

REGINATTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DALLA ROZA - 

OAB:11204/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides José Geier - 

OAB:4911, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT

 Vistos.

Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Anoreg/MT, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

 No mais, AGUARDE-SE o cumprimento da carta precatória de fl. 897.

CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fls. 894/894-verso, mormente 

no que se refere ao item “III”, como já determinado à fl. 902.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137567 Nr: 7934-75.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL ( ASABB)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO DORÁCIO MENDES 

- OAB:SP 133.066

 Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSOS.Independentemente das providências anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141035 Nr: 354-57.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10.220-MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222783 Nr: 12276-56.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fls. 106/106-verso, DEFIRO a suspensão do 

feito até 27.12.2018.

Após o que, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224129 Nr: 13446-63.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEDE ARAUJO DA GLORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fls. 86/86-verso, DEFIRO a suspensão do 

feito até 27.12.2018.

Após o que, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249523 Nr: 16264-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO YANO, ESPÓLIO DE KAZUKI 

YANO, CARLOS KAZUO YANO, SOLANGE TAMIE FUTATA YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 66, DEFIRO o prazo de 20 (vinte) dias 

para que a parte exequente promova as diligências necessárias para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288387 Nr: 15829-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PONCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

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

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícias, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação penhora, avaliação e depósito deverão ser 

expedidos em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 
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mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 23113 Nr: 2832-53.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOVEU FRANCIOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR MOLOSSI - 

OAB:OAB/RS 32.161, DANIEL ANTONIO ARALDI - OAB:50.831, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos.

Considerando o requerimento expresso da parte exequente apresentado 

às fls. 629/630, OFICIE-SE ao Juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca a fim 

de promover a baixa da penhora realizada no rosto dos Autos n. 

282-61.1998.811.0055 - Código: 2623, oriunda da vertente demanda.

No mais, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informar se fora 

elaborada minuta de acordo, juntando-a aos autos, haja vista o noticiado 

às fls. 629/630, pugnando o que entender de direito para o andamento do 

feito.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289058 Nr: 16282-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA, BENE COLOR 

SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover o 

recolhimento das custas de distribuição e contadoria, conmo indicado à fl. 

20, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13713 Nr: 2622-07.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCISO CEOLIN, ILVO VENDRUSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DALLA ROZA - 

OAB:11204/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides José Geier - 

OAB:4911, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT, 

TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 Vistos.

De início, considerando que a parte exequente, devidamente intimada, 

manteve-se inerte acerca da ausência de oferecimento de caução pelo 

executado, bem como por se tratar de bem de raiz e não se vislumbrar 

qualquer prejuízo a quem quer que seja, MANTENHO o executado como 

fiel depositário do imóvel penhorado.

No mais, fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Anoreg/MT, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda, oportunidade em que deverá, 

ainda, manifestar acerca da devolução da Carta Precatória n. 

2786-88.2017.811.0050 – Código: 91662 (fls. 628/637), sem o devido 

cumprimento.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283631 Nr: 11977-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUETONI & AGUETONI LTDA, ARQUIMEDES 

AGUETONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

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

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícias, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação penhora, avaliação e depósito deverão ser 

expedidos em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291987 Nr: 18611-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Regularização de Registro Civil->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARINA DE OLIVEIRA TONIAL GAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE CASCA-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao MPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291545 Nr: 18268-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE GOMES GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801, SOLANGE BERNADETE CIOTTI 

- OAB:25224/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao MPE.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291356 Nr: 18114-09.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Uma vez que a parte autora somente recolheu as custas e taxa judiciária 

(fls. 35-verso/36), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

recolher as custas de distribuição e contadoria devidas (fl. 36-verso), sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291353 Nr: 18113-24.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON TOSHIMITSU OKU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) a profissão da 

parte demandada, bem como (b) o endereço eletrônico das partes, e (c) a 

opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, 

nos moldes do artigo 319, incisos II e VII, do CPC, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 219185 Nr: 9258-27.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO BONFIM RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A sentença de fl. 22, confirmada pelo acórdão de fls. 36/37-verso, 

extinguiu o feito sem resolução do mérito. Logo, não tem vez o pleito de 

suspensão do trâmite processual.

Logo, INDEFIRO o pedido de fls. 47/47-verso, de modo que, como já 

acenado à fl. 43, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226219 Nr: 15198-70.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fls. 108/108-verso, DEFIRO a suspensão do 

feito até 27.12.2018.

Após o que, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213708 Nr: 5038-83.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HENRIQUE SOITO - 

OAB:114.089 RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291000 Nr: 17824-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCE DO CARMO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, CONSÓRCIO 

NACIONAL HONDA LTDA., pretende alcançar o bem que se encontra em 

posse da parte requerida DULCE DO CARMO SOARES, em decorrência da 

cédula de crédito bancário indicada às fls. 17/17-verso.

 Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

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

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pela notificação extrajudicial de fls. 18/19. Assim, atendendo 

ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 
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cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286833 Nr: 14638-60.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos 

do art. 319, do CPC.2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, 

inc. II).3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).4. 

Considerando que no presente feito há conflito de interesses, nomeio 

curador especial em favor da criança Luisa Helena Crestani Palma, na 

pessoa do Defensor Público, nos termos do art. 671, inciso II do CPC, que 

deverá ser intimado de todos os atos processuais. 5. Consta que a parte 

autora não tem interesse na composição amigável, todavia, atenta ao que 

dispõe o art. 334, § 4º, inc. I do CPC, necessária se faz a oitiva da parte 

requerida. 6. INTIME-SE a parte requerida para manifestar interesse na 

composição amigável, nos termos do art. 334, § 4º, inc. I do CPC.7. 

Havendo interesse da parte requerida, DESIGNE-SE data para realização 

da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca e CITE-SE a parte requerida (CPC, 

art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que 

no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a)conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b)que a ausência injustificada da autora ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do 

CPC.c)que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 160821 Nr: 10980-04.2013.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE BRITO STEFFENS 

- OAB:OAB/RO 5018-S, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:10994/MT, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA VARRONE DE 

ALMEIDA PRADO SOUZA - OAB:11685, CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GIGLIO - OAB:216637/SP

 Certifico, tendo em vista o retorno dos autos da Segunda Instância, que 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a se 

manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, bem 

como, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para, no prazo legal, comparecer nesta 

Secretaria da 2ª Vara Cível a fim de retirar a certidão de casamento que 

se encontra devidamente confeccionada na contracapa dos autos.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278601 Nr: 7911-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343, SANDRA MARIA LOURENÇO PRIETO - 

OAB:OAB/MT:12383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOAO DOS SANTOS 

- OAB:OAB-MT/10.408, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 Certifico que a contestação e documentos de fls. 44/90 é tempestiva.

Certifico, ainda, que nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

56/2007-CGJ, itens 8.1.1 e 24.4, impulsiono os presentes autos, para 

encaminhá-los ao setor de Expedição de matéria para imprensa, a fim de 

intimar a parte autora a, querendo, impugnar referida defesa no prazo 

legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 239686 Nr: 7330-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARIA DE JESUS FAVORETO, Ingrid Favoreto, 

Reinaldo Favoretto Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE REINALDO FAVORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, INGRID FAVORETO - OAB:48907/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos das razões apresentadas e ante a anuência de 

todos da meeira e dos herdeiros, DEFIRO o pedido de alvará judicial de 

autorização de arrendamento das propriedades rurais pertencentes ao 

espólio especificadas no contrato de fls. 80/82, conforme requerido às fls. 

78/79, sendo tudo devidamente comprovado nos autos.No mais, dando 

prosseguimento ao feito, INTIME-SE o inventariante para, no prazo de 30 

(trinta) dias, aportar aos autos os seguintes documentos:I – Guia de 

informação e apuração do imposto de transmissão causa mortis, expedida 

pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo do ITCD e os 

comprovantes de quitação ou isenção;II - Certidões negativas de débitos 

fiscais, atualizadas, das Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Munic ipa l .Após,  venham-me os autos conc lusos para 

homologação.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184634 Nr: 2420-05.2015.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADELINA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA RODRIGUES MIRANDA, LENES 

ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVANA RODRIGUES MIRANDA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, para 
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comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

designada para o dia 08/11/2018 às 13h30, na sala de Audiência da 

Segunda Vara Cível.

Despacho/Decisão: Vistos.Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 08/11/2018 às 13h30min.As partes deverão ser 

intimadas pessoalmente para comparecerem a audiência, consignando 

que o não comparecimento ou havendo a recusa à depor, ficará sujeita à 

pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela 

alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo apresentar o rol 

de testemunhas, nos termos do art. 450, do CPC.Consigno que cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo.A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme dispõe o art. 455, do CPC.A intimação das testemunhas só será 

feita judicialmente quando verificada alguma das hipóteses previstas no 

art. 455, § 4º do CPC. Intime-se a equipe técnica do juízo, para que 

proceda com a realização de estudo psicossocial do presente caso, na 

residência das partes, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de verificar 

quanto às denúncias de maus tratos, bem como quanto à guarda e período 

de visitas, devendo juntar relatório em data anterior a audiência acima 

designada.Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

Advertência: As partes deverão ser intimadas pessoalmente para 

comparecerem a audiência, consignando que o não comparecimento ou 

havendo a recusa à depor, ficará sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, 

CPC), bem como, para querendo apresentar o rol de testemunhas, nos 

termos do art. 450, do CPC.Consigno que cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, YANDRA MILLENA 

AMADO SOUSA, digitei.

Tangará da Serra, 13 de setembro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277021 Nr: 6592-82.2018.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que NÃO FOI 

POSSÍVEL expedir Mandado de Averbação, em virtude que não visualizei 

nos autos, cópia da certidão de casamento das partes, ou dados do 

Cartório onde as partes se casaram. Assim sendo, em cumprimento a 

Ordem de Serviço nº 001/2015 e do Provimento nº 056/2007-CGJ e art. 

1215 da CNGC/MT, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para informar os dados necessários para que seja expedido o Mandado 

de Averbação, no prazo legal, sob pena de arquivamento dos autos.

 Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276520 Nr: 6119-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERLAN DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 19/20 e 34, que designo o dia 

10/12/2018 às 13h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 186356 Nr: 3777-20.2015.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GVP, RMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 27/28, 69 e 109, que designo 

o dia 10/12/2018 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que 

se realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de 

Solução e Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim 

Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143093 Nr: 2566-51.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM VILELA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão do decurso do prazo da suspensão do processo, 

intimo a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 192525 Nr: 8926-94.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACUCO AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, 

Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO MIOTTO - OAB:6862

 Certifico que, em razão do decurso do prazo da suspensão do processo, 

intimo a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 10 

dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 179 de 610



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283083 Nr: 11587-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, FERTILIZANTES 

HERINGER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPITÁCIO RIBAS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dia e 

se tiver interesse na continuidade das diligências para cumprimento da 

presente missiva, efetuar o pagamento do importe de R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça ALOÍSIO FRANCISCO JACOBY, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 219601 Nr: 9600-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão do decurso do prazo da suspensão do processo, 

intimo a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196841 Nr: 12314-05.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVIDY HALISON MORIERA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão retro, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 15.2, impulsiono os 

presentes autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de 

documentos, a fim de ser a parte autora intimada pessoalmente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 117390 Nr: 7439-02.2009.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ANGELICO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão do decurso do prazo da suspensão do processo, 

intimo a parte autora para informar nos autos o cumprimento do acordo, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283469 Nr: 11851-58.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO ALVES CAETANO, ROSA ZANARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343, SANDRA MARIA LOURENÇO PRIETO - 

OAB:OAB/MT:12383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264

 Certifico que a contestação de fls. 99/111 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147755 Nr: 7584-53.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LESSI, MARIA DE SOUZA PERES 

LESSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão do decurso do prazo da suspensão do processo, 

intimo a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 146441 Nr: 6178-94.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SCHECHELI, SIMONE MICHIYO 

NAKAMURA SCHECHELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Certifico que o advogado Tairo Domingos Dartora levou os presentes 

autos com carga com vista e até o presente momento não providenciou a 

sua devolução, tendo vencido o prazo em 25/9/2018. Sendo assim, 

impulsiono os presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no 

prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 20611 Nr: 3994-20.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI, LUCILENA SIMÕES SPERINI, LUIZ ANTONIO RORATO, 

MARIA APARECIDA FRANQUINI RORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta Precatória com 

diligência infrutífera, intimo a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira
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Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286010 Nr: 13890-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.NOVA MUTUM-MT, VANGUARDA AGRO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLINA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

GRÃOS LTDA, LINDOMAR JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO TREVISAN - 

OAB:OAB/MT 77.202, RAFAEL PIVETTA GAVLINSKI - OAB:9536-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do valor de R$ 220,44 (duzentos e vinte reais e 

quarenta e quatro reais), referente à complementação de diligência 

realizada e solicitada pelo oficial de justiça ARASHI KAFFASHI, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao. 

Ademais, no caso de haver a indicação de bens à penhora, para que 

sejam efetuadas as diligências de penhora, avaliação e intimação, seja 

efetuado o pagamento do valor de R$ 551,10 (quinhentos e cinquenta e 

um reais e dez centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174694 Nr: 16600-60.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO MARCIO FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:112409/SP, GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574/SP

 Certifico que, decorreu em 6/9/2018, sem manifestação, o prazo para o 

requerente manifestar-se conforme a certidão de fl. 177, apesar de 

intimado através de DJE n.º 10327, publicado na data de 30/8/2018. Sendo 

assim, haja vista tratar-se de valor pertencente ao requerente, intimo-o 

novamente na pessoa de seu advogado para, no prazo de 5 dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281567 Nr: 10278-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.VARZEA GRANDE-MT 3ª Vª CÍVEL, ESPOLIO DE 

OSMAR MARTINS, FABIO LEMOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl. 80, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 233516 Nr: 22315-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERIEMA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA, JURACI 

CANDIDA SOBRINHO, EMANUELLE CANDIDA SOBRINHO, ANTONIO 

ROBERTO SOBRINHO JUNIOR, RAFAEL CANDIDO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl. 64, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165961 Nr: 5016-93.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. D. MIGUEL E CIA LTDA ME, MARIO SERGIO 

SILVA, ANDERSON DOUGLAS MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 167, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169388 Nr: 10321-58.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCOLARI SUPERMERCADO E CONVENIENCIA 

LTDA - ME, MARCOS SCOLARI, ANA CRISTINA RIBEIRO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 120, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 176910 Nr: 18977-04.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 367,40 (trezentos e sessenta e 

sete reais e quarenta centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça ANA CAROLINA MOGGI SOARES, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285263 Nr: 13273-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMILSON PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo novamente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do importe de R$ 404,14 (quatrocentos 

e quatro reais e catorze centavos), referente à complementação de 
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diligência solicitada pelo oficial de justiça ALOISIO FRANCISCO JACOBY, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227796 Nr: 16542-86.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSON VALERIO NEVES JUNIOR, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto dos Santos, DJALMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 124/126 apresentados 

pelos requeridos são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo o 

requerente para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 289881 Nr: 16964-90.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA S/A AGROPECUÁRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:15322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil. 2. Diante do fato de 

que no presente caso não se admite autocomposição, deixo de designar 

audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II do CPC. 3. CITE-SE 

o Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob 

pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). (...) Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada 

eis que ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, mormente 

com relação à probabilidade do direito alegado.Cite-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Tangará da Serra, 04 de outubro 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 290661 Nr: 17572-88.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME, JOÃO 

ALBERTO MORATELLI, ADÃO LEITE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 17572-88.2018 - Cód. 290661

 VISTOS ETC.

1. Deverá ser certificada a tempestividade dos presentes embargos. Se 

tempestivos, recebo-os para discussão.

2. De acordo com o artigo 919 - A, § 1º, do NCPC a concessão do efeito 

suspensivo aos embargos depende, necessariamente, do preenchimento 

cumulativo dos seguintes requisitos: Existência de pedido expresso do 

embargante, relevância dos fundamentos apontados nos embargos, 

perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em 

decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela 

penhora, depósito, ou caução suficiente.

3. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que os requisitos se 

encontram presentes, haja vista que já foram penhorados os bens do 

embargante, que servem como garantia do juízo, bem como se comprovou 

o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação que 

causaria o prosseguimento da execução.

4. Assim, com fulcro no art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, 

suspenda-se a execução até decisão final da ação interposta, conforme 

art. 921, inciso II, do mesmo diploma legal, certificando nos autos 

principais.

5. Intime-se a embargada para impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir.

 6. Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do pedido 

(art. 355, NCPC) ou designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento nos termos do art. 920 do Novo Código de Processo Civil.

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

Tangará da Serra, 04 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 234337 Nr: 96-71.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON ALEXANDRE PORTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451, 

Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Execução Fiscal Cód. 234337VISTOS.(....)Assim, aparentemente, não 

merece acolhimento a presente objeção à execução e somente com a 

produção de provas seria possível auferir quanto a obrigatoriedade ou 

não da ora excipiente apresentar os documentos ao fisco.Ante ao 

exposto, não acolho a exceção de pré-executividade apresentada visto 

que a presente ação não possui vício quanto à legitimidade das partes. 

Intimem-se as partes desta decisão.Vistas ao exequente para requerer o 

que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Barra do 

Garças, 04 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 104699 Nr: 3492-71.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONESIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos do ofício/informações 

retro, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos serem remetidos para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 111544 Nr: 1747-22.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSANGELA CORREA, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 
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SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos do ofício/informações 

retro, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145037 Nr: 4693-59.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRENE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verificada a carência da ação por falta de interesse de 

agir, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, condeno a parte ao pagamento 

de custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa, 

observando-se a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade já 

deferida.Finalmente, esclareço que acaso haja benefício implantado em 

favor da requerente por força de decisão judicial exarada neste feito, o 

mesmo deverá ser imediatamente cancelado pelo requerido.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 28 de setembro de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 288606 Nr: 15996-60.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:15322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... recolhido por se tratar em grande maioria de ICMS por substituição 

tributária.Por fim, tendo em vista o alto valor exigido a título de multa por 

descumprimento de obrigação acessória, pugna para que esta seja 

declarada confiscatória e abusiva, devendo ser suspensa até o 

ajuizamento da ação a fim de garantir a manutenção das atividades 

desenvolvidas pela empresa com a consequente emissão de CND com 

fins positivos e manutenção dos benefícios fiscais e, ao final, reduzida 

para patamares razoáveis e proporcionais ao tributo exigido.O requerente 

pleiteia em caráter de urgência a suspensão imediata do crédito tributário; 

para tanto alega que os requisitos autorizadores encontram-se presentes. 

A inicial foi recebida às fls. 470/472 ocasião em que foi indeferida a tutela 

de urgência vindicada, eis que este Juízo entende que não se encontram 

presentes os requisitos autorizadores, além de não ter sido efetuado o 

depósito integral do débito para suspensão da exigibilidade do crédito 

fiscal.Houve pedido de reconsideração aventado como emenda à Inicial às 

fls. 472/474, que foi indeferido pelos mesmos fundamentos da decisão 

anterior.O autor interpôs recurso de Agravo de Instrumento quanto a 

decisão mencionada e nos termos do art. 1.018 juntou cópia da petição do 

agravo.É o relatório. Decido.Em análise detida do recurso interposto pelo 

requerente, sustento a decisão recorrida pelas razões nela expostas. No 

caso, a medida pleiteada liminarmente não preenche os requisitos 

previstos no art. 300 do CPC, eis que a princípio, a multa acessória foi 

aplicada dentro da legalidade; de outro lado não foi efetuado o depósito do 

montante integral do crédito exigido, conforme determina o art. 151, II do 

CTN, não servindo imóvel como garantia.Assim, pelos fundamentos acima 

elencados, bem como pelo expendido na decisão objurgada, mantenho-a 

sem reparo ou cassação.Não consta nos autos quanto a qual efeito o 

recurso foi recebido, devendo tal providência ser certificada e sendo o 

caso, tornar os autos conclusos para prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 163832 Nr: 1231-26.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMAURA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129366 Nr: 8206-06.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA ORTIGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 
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principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 55253 Nr: 4804-53.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS TANGARA LTDA, ELOIR MAFESSONI, JOAO CARLOS 

MAFESSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Processo n.º 4804-53.2006 (Cód. 55253)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a determinação de fl. 106, verifico que fora procedido por 

este juízo ao desbloqueio dos valores penhorados conforme se assevera 

o recibo de protocolamento de ordem judicial de desbloqueio anexo.

Ademais, intime-se o exequente para se manifestar em prosseguimento, 

requerendo o que entender de direito.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 03 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124866 Nr: 3846-28.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. BARBOSA & CIA LTDA, ELAINE 

HIDALGO DE SÁ SILVA, MARIA ZILDA ALVES BARBOSA NETO, SONIA 

MARIA ALVES BARBOSA, MARCIO CARLOS VIEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3846-28.2010.811.0055 CÓD. 124866

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: Executados(as): Elaine Hidalgo de Sá Silva, Cpf: 

95032037168, Rg: 1222858-3 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua 37 , 916-S, Bairro: Jd Shangri-la, Cidade: Tangará da Serra-MT; 

Executados(as): M. A. Barbosa & Cia Ltda, CNPJ: 01750429000169, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Brasil, 569-S, Bairro: Centro, Cidade: Tangará 

da Serra-MT; Executados(as): Marcio Carlos Vieira Barros, Cpf: 

41181948134 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Brasil, 569-S, Bairro: 

Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT; Executados(as): Maria Zilda Alves 

Barbosa Neto, Cpf: 41995171115, Rg: 699.899 SSP MT Filiação: , 

brasileiro(a), , au. de produçao, Endereço: Rua 16, Qd 13, Lt 11, S/n, 

Bairro: Jd Olímpico, Cidade: Tangará da Serra-MT; Executados(as): Sonia 

Maria Alves Barbosa, Cpf: 46100407191 Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Rua 10, Qd 18, 05, Bairro: Jd Tarumã, Cidade: Tangará da 

Serra-MT.

 INTIMANDO(A, S): Executados(as): Elaine Hidalgo de Sá Silva, Cpf: 

95032037168, Rg: 1222858-3 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua 37 , 916-S, Bairro: Jd Shangri-la, Cidade: Tangará da Serra-MT; 

Executados(as): M. A. Barbosa & Cia Ltda, CNPJ: 01750429000169, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Brasil, 569-S, Bairro: Centro, Cidade: Tangará 

da Serra-MT; Executados(as): Marcio Carlos Vieira Barros, Cpf: 

41181948134 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Brasil, 569-S, Bairro: 

Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT; Executados(as): Maria Zilda Alves 

Barbosa Neto, Cpf: 41995171115, Rg: 699.899 SSP MT Filiação: , 

brasileiro(a), , au. de produção, Endereço: Rua 16, Qd 13, Lt 11, S/n, 

Bairro: Jd Olímpico, Cidade: Tangará da Serra-MT; Executados(as): Sonia 

Maria Alves Barbosa, Cpf: 46100407191 Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Rua 10, Qd 18, 05, Bairro: Jd Tarumã, Cidade: Tangará da 

Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,78 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e 

oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, 

no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

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

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 136,83 

(cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos). Fica cientificado de 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 5 de outubro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 9885 Nr: 205-81.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORAVANTE ROSA E FILHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zeonide Roberto - OAB:3574-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO ALVES DA COSTA 

- OAB:4366/MT

 Execução Fiscal nº 205-81.2000.811.0055 (Cód. 9885)Vistos.Trata-se de 

ação de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, em 

face da executada Floravante Rosa e Filho Ltda, todos devidamente 

qualificados.A exeqüente pretende a penhora dos créditos da empresa 

executada, atendendo as referidas administradoras de cartão de crédito, 

mencionadas à fl. 159/160.Dispõe o artigo 855 do Código de Processo 

Civil, verbis:“Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto 

não ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á feita a 

penhora pela intimação:I - ao terceiro devedor para que não pague ao 

executado, seu credor;II - ao executado, credor do terceiro, para que não 

pratique ato de disposição do créditoAssim, verificado nos autos a 

inexistência, até então, de outros bens do executado, passíveis de 
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penhora, DEFIRO com sustento no art. 855 do CPC o pedido de penhora de 

crédito, devendo esta, ficar limitada a 30% desses recebíveis, para evitar 

a inviabilização das atividades da empresa devedora.Frutífera ou 

parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) 

subsequentes, promova-se a liberação de eventual indisponibilidade 

excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as partes, também a 

transferência para a conta única judicial, dando-se ciência às partes do 

resultado.Caso infrutífera, manifeste-se o exequente em termos de 

prosseguimento, no prazo de 30 dias.Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.Tangará da Serra, 03 de outubro de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 290570 Nr: 17466-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SELMINI RAIMUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 17466-29.2018.811.0055 (Cód. 290570)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, vislumbro que a presente execução provisória visa à 

implantação do benefício previdenciário, assim, considerando que as 

sentenças que imponham obrigação de fazer e não fazer demandam 

execução imediata e ex officio, consoante interpretação do artigo 536 do 

NCPC, dispensando, desta forma, formação de feito executivo, mas tendo 

em vista que no caso em apreço, a ação principal na qual foi proferida a 

sentença objeto de cumprimento se encontra em fase recursal, não 

entrevejo qualquer óbice à formação de instrumento em apartado para fins 

de execução, tal como se afigura o caso dos autos.

Ademais, a sentença em execução preenche os requisitos previstos no 

artigo 522 , parágrafo único e incisos, do Novo Código de Processo Civil, 

não encontrando óbice na Lei nº. 9.494/97, razão pela qual, proceda-se 

com a intimação do executado, para que implante o benefício deferido no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que remeta a este juízo 

cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, 

sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 500,00 

(quinhentos reais) a título de astreintes, a ser descontado em folha de 

pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte autora.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 290716 Nr: 17603-11.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUCIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata M. de A. V. Neto Debesa 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 17603-11.2018 - cód. 290716

Vistos.

1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 2. Defiro a Gratuidade da Justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50.

3. Diante do fato de que no presente caso não se admite autocomposição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

4. CITEM-SE os Requeridos para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra, 01 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231920 Nr: 20811-71.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

1.113,32 (mil cento e treze reais e trinta e dois centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 535,96 (quinhentos e trinta e 

cinco reais e noventa e seis centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 577,36 (quinhentos e setenta e sete reais e trinta e seis 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13313 Nr: 2307-76.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - 

OAB:14523/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o depósito do valor 

correspondente a condução do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de intimação do requerido, na localidade denominada Estrada 

Bandeirantes, Km 06, Sítio Nossa Senhora Aparecida, nesta Comarca, ao 

qual será acrescido a importância relativa à tarifa bancária, cujo depósito 

deverá ser efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Edital de Citação
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 200374 Nr: 15021-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE LOURDES SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ 

PARA AGRICULTURA LTDA, GILBERTO AZAMBUJA, AVAIDES RIBEIRO, 

VALDETE BALDICEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA PRAZO: 30 DIAS 

AUTOS N.º 15021-43.2015.811.0055 - 200374 ESPÉCIE: USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO PARTE AUTORA: IVONE LOURDES SALVADOR PARTE 

RÉ: SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ PARA AGRICULTURA LTDA 

e GILBERTO AZAMBUJA e AVAIDES RIBEIRO e VALDETE BALDICEIRA 

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/09/2015

 VALOR DA CAUSA: R$ 159.524,07 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus 

ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, nos termos 

do artigo 259, inciso I, do Código de Processo Civil, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL: AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA 

proposta por IVONE LOURDES SALVADOR, CPF 250.165.479-04 em face 

de SITA-SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ PARA AGRICULTURA LTDA, 

CNPJ 72.553.308/0001-75 e Confirnantes GILBERTO AZAMBUJA, 

AVAIDES RIBEIRO e VALDETE VALDICEIRA. A autora conviveu em união 

estável com o Confinante GILBERTO AZAMBUJA, e o casal adquiriu o 

Imóvel Urbano com 450m², medindo 15 metros de frente e 30 metros de 

fundo, sito a quadra 08, Lote 14, planta geral de Tangará da Serra, 

localizado na Rua São Paulo, nº 42, centro. O Imóvel está na posse mansa 

e pacífica da autora há 35 anos. Or força de contrato de sepração 

amigável a autora recebeu como parte de sua meação o imóvel objeto da 

ação e não conseguiu regularizar a propriedade do imóvel por não 

localizar a requerida SITA na cidade de Tangará da serra/MT. Requer a 

Gratuidade da Justiça, a Citação d aparte requerida e confinantes e ao 

final a procedencia da ação expedindo-se o mandado de registro do 

Imóvel. Valor da Causa R$159.524,07. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: Imóvel Urbano com 450m², medindo 15 metros de frente e 

30 metros de fundo, sito a quadra 08, Lote 14, planta geral de Tangará da 

Serra, localizado na Rua São Paulo, nº 42, centro. DESPACHO: Vistos em 

correição. Cuida-se de ação de usucapião extraordinário ajuizada por 

Ivone Lourdes Salvador em desfavor de Sita - Sociedade Imobiliária de 

Tupã P/ Agricultura Ltda, do lote urbano 14, quadra 8, da Planta Geral de 

Tangará da Serra/MT. Inicialmente, concedo a parte autora benefícios da 

gratuidade da justiça, nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser 

revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua situação. Cite-se o 

requerido e os confinantes do imóvel indicado nos autos pessoalmente, 

para, querendo, apresentarem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, 

com as advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. Citem-se, 

por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais interessados, nos 

termos do artigo 259, inciso I, do Código de Processo Civil. Notifiquem-se, 

pela via postal, os representantes das Fazendas Municipal, Estadual e da 

União para que manifestem eventual interesse, remetendo-lhes cópias dos 

documentos juntados nos autos pela requerente. Após, abra-se vista ao 

representante do Ministério Público. Expeça-se o necessário, ficando 

autorizado o cumprimento do mandado com os benefícios do §2º do artigo 

212 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo das deliberações supra, 

diligencie-se junto ao CRI de Barra do Bugres/MT para que envie cópia 

integral da matrícula nº 792. Às providências. Tangará da Serra - MT, 4 de 

outubro de 2018. Elenice de Lima Soares - Gestora Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1526 Nr: 303-42.1995.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO ZAMECKI, ALCIDES MATTIUZO JUNIOR, 

DONIZETI LAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEIXEIRA JUNIOR COM.DE CEREAIS 

MANUFATURADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CESAR HINTZ - 

OAB:4.379-A / MT, ALCIDES MATTIUZO JÚNIOR - OAB:4.383-B 

OAB/MT, DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B OAB/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 10055, THIAGO AFONSO DIEL - OAB:OAB-MT 19.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 17134, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

PINHEIRO JUNIOR - OAB:15.106/PR, JULIANA TORRES MILANI - 

OAB:27523-OAB-MT, LUIZ LOPES BARRETO - OAB:PR: 23.516

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro a habilitação da administradora judicial como representante da 

massa falida conforme pleiteado.

Proceda-se as anotações necessárias na margem da distribuição quanto 

a representação e a situação da empresa.

Outrossim, restituo o prazo concedido à síndica para manifestação, nos 

termos da decisão de fl.314, devendo apresentar nos autos as 

informações requisitadas, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias para 

resposta.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 114635 Nr: 4817-47.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DELCIO JOÃO ROMANI, GENECI 

FIGUEIREDO ROMANI, FRANCIELLI MARIA ROMANI, MICHELI APARECIDA 

ROMANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, DANIELLE ROSA E 

SOUZA - OAB:PR20129, FELIPE JOSÉ PACHECO - OAB:OAB/PR 44.827, 

IZABEL CAROLINA DE ABREU GUIMARÃES MICHELATO - OAB:OAB/PR 

38.821, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, OSCAR 

SILVÉRIO DE SOUZA - OAB:PR16067

 Vistos,

Defiro a diligência pleiteada a fls. 574, no que tange ao sistema CCS em 

relação a executada remanescente, certificnndo-se ainda as ações 

existentes em nome das partes, observando-se contudo que as 

informações existentes junto a Receita Federal já se encontram 

arquivadas em pasta própria (fls. 461), reputo contudo inviável o 

deferimento e realização da diligência emn relação aos herdeiros da 

executado Delcio João Romani na pendência da habilitação destes.

Assim, arguarde-se a citação/intimação da herdeira Micheli Aparecida 

Romani para o prosseguimento do feito no que tange a habilitação dos 

herdeiros de Delcio João Romani no polo passivo do presente feito.

Sem prejuízo, diligêncie-se quanto o retorno do AR pendente, 

renovando-se a carta se necessário, ficando desde já deferido eventual 

pedido de citação por oficial de Justiça, mediante a expedição de Carta 

Precatória.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209455 Nr: 1623-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÚCLEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, ADEMIR JOSÉ REFFATTI, KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI, LUCELIA RIBEIRO REFFATI, ANDERSON MELLO ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, MARCOS 

VINICIUS MARINI KOZAN - OAB:22.206MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT
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 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES QUE FOI DESIGNADO O 1ª 

Leilão para o dia 06/11/2018, ÁS 14:00 HORAS e O SEGUNDO LEILÃO 

PARA O DIA 20/11/2018, AS 14:00 HORAS

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 280175 Nr: 9116-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS TEIXEIRA SANTOS, MAYCK FRANÇA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 4. DISPOSITIVO.Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

para:4.1 – CONDENAR MAYCK FRANÇA DOS SANTOS nas sanções do 

art.33, “caput” da Lei 11.343/06 e ABSOLVÊ-LO das imputações do artigo 

35 da Lei de Drogas.4.2 – CONDENAR LUCAS TEIXEIRA SANTOS nas 

sanções do art. 307, do Código Penal, e ABSOLVÊ-LO das imputações 

dos artigos 33, “caput” e 35, ambos da Lei 11.343/06.5. DOSIMETRIA DAS 

PENAS.5.1 – MAYCK FRANÇA DOS SANTOS. Não cabe ao condenado o 

direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante a 

persecução criminal, se presentes os motivos para a preventiva. O 

acusado Ademar encontra-se preso em outro flagrante pelo mesmo delito, 

impõe-se a prisão em decorrência da reiteração da prática criminosa e 

para assegurar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 

Mantida a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito 

de entorpecentes, diante da existência de provas robustas da 

materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque os depoimentos dos 

policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.... Na terceira 

fase da dosimetria, também não constato causa de diminuição ou de 

aumento de pena. Posto isso, CONDENO LUCAS TEIXEIRA SANTOS AO 

CUMPRIMENTO DA PENA DE 03 MESES DE DETENÇÃO E, DIANTE DO QUE 

DISPÕE O ART. 33, §2°, ALÍNEA “C” DO CÓDIGO PENAL, FIXO O REGIME 

INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.6 – DISPOSIÇÕES 

FINAIS.6.1 – DA DROGA E OBJETOS APREENDIDOS.6.1.1

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 276105 Nr: 5767-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, EDILSON 

ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Shioji Tiuman - 

OAB:21461/0

 Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos para:4.1 – 

CONDENAR RAFAEL RODRIGUES DA SILVA nas sanções do art. 33, 

“caput”, c/c art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06 e ABSOLVÊ-LO das 

imputações do artigo 35 da Lei de Drogas.4.2 – CONDENAR EDILSON 

ROSA DA SILVA nas sanções do art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso VI da 

Lei 11.343/06 e ABSOLVÊ-LO das imputações do artigo 35 do mesmo 

diploma legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 263485 Nr: 27336-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA MAYARA DA GLORIA, CYNTIA 

REGINA CONTE DA SILVA, ANA LUCIA RAIMUNDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:21128/B

 5.1 – CONDENAR LARISSA MAYARA DA GLÓRIA nas sanções do art. 

33, “caput” da Lei 11.343/06 e ABSOLVÊ-LA das imputações do artigo 35 

da Lei de Drogas.5.2 – ABSOLVER CYNTIA REGINA CONTE DA SILVA DE 

TODAS AS IMPUTAÇÕES. 5.3 - CONDENAR ANA LÚCIA RAIMUNDO DE 

LIMA nas sanções do artigo 28 da Lei n.11.343/06....

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 171157 Nr: 12591-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLIMAR DA SILVA LUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - 

OAB:25.175/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva descrita na 

denúncia, com relação aos crimes do art. 359 do CP, razão porque, com 

fulcro no inciso III do artigo 386 do Código de Processo Penal, ABSOLVO 

Solimar da Silva, devidamente qualificado nos autos, em razão da 

atipicidade das condutas. Transitada em julgado a presente sentença de 

extinção da punibilidade, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas 

na distribuição e no relatório. Sem custas. NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público e à Defesa técnica. Havendo objetos apreendidos, PROCEDAM-SE 

à destinação conforme preceituam as normas da CNGC. Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma do artigo 1.453, III, da 

CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra, 04 de outubro de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 178361 Nr: 20485-82.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO DINIZ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, 

Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Autos nº: 20485-82.2014.811.0055.

 Código Apolo nº: 178361.

 Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Daniela Berigo Buttner 

Castor, ofereceu denúncia em 22 de dezembro de 2014 contra Célio Diniz 

Filho, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos crimes insculpidos 

nos artigos 129, § 9º e art. 147, na forma do art. 69, ambos do CP, com as 

implicações da Lei nº 11.340/06.

A peça inicial acusatória foi recebida em 09 de fevereiro de 2015, na 

forma colocada em Juízo, às fls. 22.

Citado pessoalmente para os termos da ação (fls. 45), o réu, por meio de 

defesa técnica, apresentou resposta às fls. 46/62.

Encerrada a instrução processual, às fls. 130/132 verso, esta Magistrada 

declarou de ofício a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com 

relação ao crime de ameaça, e determinou vistas dos autos ao Ministério 

Público, para se manifestar acerca da eventual prescrição in perspectiva 

com relação ao crime de lesão corporal, tendo o parquet pugnado pela 

prescrição in perspectiva e a consequente extinção da punibilidade (fls. 

134/135 verso).

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando com acuidade os autos, vislumbro a incidência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena in 

perspectiva. Vejamos:

Respeitando opiniões em contrário, e ciente da existência da Súmula 438 

do STJ, sou adepta ao entendimento de parte da doutrina e jurisprudência 

que defendem que o processo penal deva ter um fim concreto.

 A prescrição retroativa antecipada é uma criação da doutrina e 

jurisprudência brasileiras que consiste na possibilidade de se aplicar a 

prescrição retroativa antes mesmo do recebimento da denúncia ou queixa 
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ou da prolação da sentença nos casos de processo em curso, ao se 

obter o prazo prescricional com fulcro em uma pena hipotética que venha 

a ser aplicada pelo Magistrado de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto.

Atualmente, parte dos doutrinadores e Tribunais aceitam a possibilidade de 

sua aplicação, como forma de efetivar a economia processual e a 

efetividade da tutela jurisdicional, pois, além de dispendioso para o Estado, 

seria um desperdício temporal submeter alguém a um processo criminal 

que, ao final, sabe-se que será absolvido pelo advento da prescrição.

Pois bem. Mesmo diante de uma possível sentença condenatória a ser 

proferida ante aos elementos probatórios contidos nos autos, entendo que 

o feito fora acometido pelo instituto da prescrição, sendo que não há como 

não se acolher a tese da prescrição arguida pelo Ministério Público.

 Como se extrai dos autos, entre a data do recebimento da denúncia 

(09/02/2015) até a data deste decisum, transcorreu mais de três (03) 

anos, sem qualquer outra causa de interrupção ou suspensão da 

prescrição.

Por essa senda, tendo em vista que a conduta tipificada nos autos (artigo 

129. §9º, do Código Penal), possui pena de detenção, de 3 (três) meses a 

3 (três) anos, entendo que não existem elementos subjetivos e/ou 

objetivos aptos a sustentar uma pena igual ou superior a um (01) ano.

Portanto, tendo como base uma pena virtual inferior a um (01) ano de 

detenção, conclui-se que o prazo prescricional do delito restaria em três 

(03) anos (artigo 109, inciso VI, do CP). Assim, todo o trabalho despendido 

com a instrução do processo, julgamento, eventual recurso e execução do 

julgado, ao fim seria totalmente inútil, pois, a prescrição retroativa 

ocorreria.

Desse modo, é notório que já transcorreu o prazo prescricional, sendo 

evidente a ocorrência da prescrição.

 Logo, vislumbro que houve o decurso do prazo prescricional, 

considerando a prescrição antecipada, implicando, portanto, na extinção 

da punibilidade do réu face à prescrição do jus puniendi com arrimo nos 

artigos 109, inciso VI e 110 todos do Código Penal.

Nesse diapasão, o artigo 61 do Código de Processo Penal preceitua que o 

Juiz, verificando a ocorrência da extinção de punibilidade, deverá 

declará-la de ofício.

 Sobre o artigo 109 do Código Penal, é pertinente a lição:

“Os prazos fixados neste artigo, via de regra, servem ao cálculo da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, isto é, a que ocorre em 

períodos anteriores à sentença condenatória com trânsito em julgado. 

Como já visto, o Estado perde o direito de punir o infrator, por ter 

demorado para fazê-lo.

.......

Tendo em vista que a prescrição é considerada matéria de ordem pública, 

deve ser decretada de ofício. (STJ, Resp 60.870 – SP, 6ª T, rel. Vicente 

Leal, 19.10.1999, v. u; DJ 29.11.1999.”(Guilherme de Souza Nucci – 

Código Penal Comentado – 5ª e – Ed. Revista dos Tribunais – p. 467)

 Na mesma direção:

STJ “O prazo prescricional inicia com o recebimento da denúncia. Uma vez 

decorrido por inteiro, sem que tenha sido julgado o feito, como no caso, 

impõe-se reconhecer operada a prescrição da pretensão punitiva” (RSTJ 

– 88/279 – Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini Mirabete – Ed. 

Atlas Jurídico – p.704)

 Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido entre a data do 

recebimento da denúncia e a presente data, há de ser reconhecida e 

declarada a prescrição em favor do réu.

 Ex positis, considerando os argumentos acima despendidos, bem como, 

em consonância ao parecer ministerial (fls. 134/135 verso):

1) EXTINGO a punibilidade de Célio Diniz Filho, em virtude da ocorrência da 

prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 

109, VI e art. 110, todos do Código Penal.

 2) Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na distribuição e no 

relatório.

 3) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa técnica.

 4) Sem custas.

5) Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE 

ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma do artigo 1.453, 

III, da CNGC/MT.

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

 Tangará da Serra, 04 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 205263 Nr: 18889-29.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON MORATO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - OAB:13966

 (...) JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 1-D/1-E, e o 

faço para CONDENAR como por condenado tenho o réu Adailton Morato 

de Moura, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 21 da Lei nº 

3.688/1941, com as implicações da Lei nº 11.340/2006. (...) Passando à 

segunda fase da fixação da reprimenda, não vislumbro a presença de 

nenhuma circunstância atenuante, todavia, vislumbro a presença da 

circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, in fine, do 

Código Penal, razão porque, aumento em um sexto (1/6) a pena nesta 

segunda fase encontrando um quantum de dezessete (17) dias de prisão 

simples.Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há 

causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, 

para a contravenção penal de vias de fato, a pena definitiva de dezessete 

(17) dias de prisão simples.A pena deverá ser cumprida em REGIME 

INICIAL ABERTO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e 

o seu § 2º, alínea “c” do Código Penal e artigo 6º, caput, do Decreto-Lei nº 

3.688/41.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 199214 Nr: 14200-39.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN 

- OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 SENTENÇA PARCIALMENTE A SEGUIR TRANSCRITA: (...) Ex positis, e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA de 01-D/01-F, e o faço para CONDENAR como por condenado 

tenho o réu Eduardo Henrique da Silva, já qualificado nos autos, nas 

sanções do artigo 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, com as 

implicações da Lei nº 11.340/2006. (...) Constato, ainda, a presença da 

agravante prevista no artigo 61, II, “f”, in fine, do Código Penal, razão pela 

qual, COMPENSO uma pela outra, mantendo, nesta fase intermediária, uma 

pena de um (01) mês de detenção. Indo à terceira fase da aplicação da 

pena, verifico que não há causas de aumento ou diminuição da pena, 

razão pela qual, encontro, para o crime de ameaça, a pena definitiva de 01 

(um) mês de detenção.A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL 

ABERTO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu 

§ 2º, alínea “c” do Código Penal.Descabem, no meu entendimento, a 

concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade, face 

ao não preenchimento, por parte do condenado, dos requisitos legais 

(artigos 44, I e 77, III, ambos do Código Penal).O réu poderá apelar em 

liberdade, uma vez que não se faz presente qualquer dos fundamentos da 

prisão preventiva.Custas pelo acusado.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 226982 Nr: 15821-37.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDO ALEGRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josivaldo Ribeiro da Costa - 

OAB:

 Autos nº: 15821-37.2016.811.0055

 Código Apolo nº: 226982.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia na data de 11 de setembro de 2017 em 

face de José Fernando Alegrini, já qualificado nos autos, imputando-lhe a 

prática do delito insculpido no artigo 129, § 9º, do Código Penal, por duas 

vezes, em concurso material (art. 69 do Código Penal) com implicações da 
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Lei 11.340/06.

Apurou-se, segundo a denúncia, que:

FATO 01

“(...) Na data de 04/07/2016, por volta das 12h00, na residência da família, 

localizada na Rua das Perobas, Jardim dos Ypês, nesta cidade e Comarca 

de Tangará da Serra/MT, o denunciado José Fernando Alegrini, com 

consciência e vontade, prevalecendo das relações domésticas e 

familiares, ofendeu a integridade corporal de sua ex-esposa, Rosana 

Lourenço, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza leve, atestadas 

via corpo de delito. (fls. 38/39)

FATO 02

Nas mesmas circunstâncias de data e local acima descritas, o denunciado 

José Fernando Alegrini, com consciência e vontade, prevalecendo das 

relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de sua 

ex-esposa, Rosana Lourenço, ocasionando-lhe lesões corporais de 

natureza leve, atestadas via corpo de delito. (fls. 38/39)

Esse Juízo, ao receber a denúncia na data de 15 de setembro de 2017, 

julgou extinta a punibilidade do acusado José Fernando Alegrini referente 

ao crime estampado no art. 147, caput, do Código Penal, recebendo a 

denúncia na forma colocada em Juízo (fls. 65/66).

O réu foi pessoalmente citado consoante às fls. 72 e, por intermédio de 

advogado, apresentou resposta à acusação às fls. 74/75.

Foi designada e realizada audiência de instrução e julgamento, que se 

realizou às fls. 90/90 verso, com as oitivas das vítimas Rosana Lourenço, 

das testemunhas/informantes Maria Eduarda Lourenço e Denilza Aragão, 

bem como, interrogatório judicial do acusado José Fernando Alegrini (mídia 

de fls. 92).

 O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações, instante em 

que pugnou procedência, com o fito de condenar o réu nas penas dos 

delitos a ele imputado (fls. 95/98).

Por derradeiro, o advogado, em sede de memoriais, pugnou pelo 

reconhecimento da confissão espontânea do réu, bem como requereu o 

beneficio da justiça gratuita (fls. 100/104).

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DOS CRIMES DE LESÕES CORPORAIS

FATOS 01 e 02

 A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência (fls. 10), laudos de exame de corpo de 

delito (fls. 38/39), mapa topográfico para localização de lesões (fls. 40), 

bem como, pelos depoimentos prestados nos autos.

 Já a AUTORIA do delito em apuração, está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

 Na DEPOL, o réu negou ter invadido o domicilio da vítima, bem como, tê-la 

ameaçado com uma faca. Afirma ter ocorrido um desentendimento com a 

vítima, no dia seguinte, e que chegou a apertar o pescoço da mesma, 

porém, negou ter agredido com socos e pontapés. (fls. 45/47)

 Em Juízo o acusado confessou ter agredido a vítima (Fato 02), com um 

soco e também apertou seu pescoço. Referente ao fato 01, o acusado 

negou ter ocorrido (mídia de fls. 92).

Nessa toada, na oralidade instrutória, a vítima Rosana Lourenço foi 

auscultada, e a prova oral colhida não deixa margem de dúvidas dos fatos 

ocorridos e narrados em DEPOL, restando assim comprovada a prática 

delitiva por duas vezes, o que pode ser facilmente visualizado no 

depoimento da vítima, prestado ainda na fase inquisitorial:

“(...) Que na data dos fatos estava dormindo em seu quarto, e o suspeito 

arrancou uma tabua da janela e entrou na residência; Que o suspeito 

entrou em seu quarto e tapou a boca da vítima; Que conseguiu tirar a mão 

dele e gritou por socorro; Que sua filha Maria Eduarda se levantou e foi 

ver o que estava acontecendo; Que o suspeito pegou uma faca e partiu 

em direção da vítima; Que os filhos começaram a gritar para não fizer tal; 

Que dias após, o acusado retornou a sua casa e após outro 

desentendimento apertou o pescoço, bem como desferiu socos em sua 

boca restando lesionada (...)” (fls. 11/12).

No entanto a vítima Rosana Lourenço, quando inquirida judicialmente, 

ratificou suas alegações afirmando novamente as agressões que esta 

dissera anteriormente ter sofrido.

A testemunha Denilza Aragão, vizinha da vítima, ao ser inquirido em Juízo, 

relatou que não presenciou os fatos, porém, afirma ter ouvido barulhos de 

brigas e agressões, onde os filhos do casal gritavam para que não 

fizesse nada com a mãe, e também visualizou que por diversas vezes o 

acusado entrava e saía da casa. Afirma ter visto a lesão na vítima dias 

depois dos fatos.

Também em sede judicial, ouvida como informante a filha do casal Maria 

Eduarda, relatou que não se recorda do ocorrido, porém, afirma que 

presenciou apenas o acusado apertando o pescoço da vítima.

 Desse modo, compulsando com acuidade os elementos probatórios 

produzidos durante a persecução penal, constato que são elementos 

concretos e cristalinos, que evidenciam a responsabilidade do réu pelo 

delito de lesão corporal narrado na exordial acusatória.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de 05/06, e o faço para CONDENAR como por 

condenado tenho o réu José Fernando Alegrini, já qualificado nos autos, 

nas sanções do artigo 129, § 9º do Código Penal, por duas vezes, em 

concurso material, com as incidências da Lei nº 11.340/06.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS (FATO 01).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal é de detenção, de três (03) meses a três (03) anos de detenção.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime, eis que o delito consiste em ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem, cuja lesão seja praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Seus antecedentes não serão considerados nessa fase de fixação da 

pena, vez que, por se tratar de reincidente, tal circunstância será 

apreciada na segunda fase da fixação da pena.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em três (03) meses de detenção.

 Passando à segunda fase verifico a não existência da circunstância 

atenuante. Constato a incidência da circunstância agravante da 

reincidência (in casu, multirreincidência) visto que, conforme consta às 

105/106, o réu possui duas (02) sentenças penais condenatórias 

transitadas em julgado em 10/02/2012 e 26/01/2015, pela prática de crimes 

cometidos com a incidência da Lei 11.340/06, sendo que, nesta fase 

dosimétrica, serão consideradas, razão pela qual, MAJORO a reprimenda 

na fração de um terço (1/3), atingindo, portanto, o quantum de quatro (04) 

meses de detenção.

 Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

lesões corporais – Fato 01 -, a pena definitiva de quatro (04) meses de 

detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS (FATO 02).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal é de detenção, de três (03) meses a três (03) anos de detenção.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime, eis que o delito consiste em ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem, cuja lesão seja praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Seus antecedentes não serão considerados nessa fase de fixação da 

pena, vez que, por se tratar de reincidente, tal circunstância será 

apreciada na segunda fase da fixação da pena.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.
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 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em três (03) meses de detenção.

 Passando à segunda fase verifico a não existência da circunstância 

atenuante. Constato a incidência da circunstância agravante da 

reincidência (in casu, multirreincidência) visto que, conforme consta às 

105/106, o réu possui duas (02) sentenças penais condenatórias 

transitadas em julgado em 10/02/2012 e 26/01/2015, pela prática de crimes 

cometidos com a incidência da Lei 11.340/06, sendo que, nesta fase 

dosimétrica, serão consideradas, razão pela qual, MAJORO a reprimenda 

na fração de um terço (1/3), atingindo, portanto, o quantum de quatro (04) 

meses de detenção.

 Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

lesões corporais – Fato 02 -, a pena definitiva de quatro (04) meses de 

detenção.

DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de lesões corporais, 

ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA AMBOS OS CRIMES, DE 

OITO (O8) MESES DE DETENÇÃO.

 No ponto, a pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO, 

para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, 

alínea “c” do Código Penal.

 Impossibilitada fica a substituição da pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direitos, uma vez que os delitos foram praticados mediante 

violência contra a pessoa, ante ao que preceitua o artigo 44, inciso I, do 

Código Penal. Pelos mesmos motivos, descabe a aplicação da suspensão 

condicional da pena, na forma do artigo 77, III, também do Código Penal.

 Custas pelo acusado, na forma da lei, observando-se que, neste caso, 

ficará SUSPENSA a exigibilidade, pelo prazo legal, porquanto nesta 

oportunidade DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, pugnado pela 

Defesa em sede de alegações finais.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à 

1ª Vara de Execuções Penais desta Comarca.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

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

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

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

Tangará da Serra, 26 de setembro de 2018

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 190217 Nr: 6818-92.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILON ANTONIO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Sanches 

da Costa - OAB:12.989, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20491/O

 Autos nº: 6818-92.2015.811.0055.

 Código Apolo nº: 190217.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dr. Deosdete Cruz Junior, 

ofereceu denúncia na data de 10 de agosto de 2015 em face de Nailon 

Antônio Correia, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito 

insculpido no artigo 129, § 9º, do Código Penal com implicações da Lei nº 

11.340/06.

Conforme a denúncia apura-se que na noite de 18 de abril de 2018, na 

Rua Sucupira, nº 745-S, Bairro Jardim dos Ypês, nesta cidade e Comarca 

de Tangará da Serra/MT, o acusado Nailon Antônio Correia ofendeu a 

integridade física de sua convivente Leidiane Pereira, causando-lhe lesões 

indiretamente descritas nos autos.

O réu foi preso em flagrante delito no dia 18 de abril de 2018 (fls. 08 e 

seguintes) e foi convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva 

(decisão de fls. 36/37).

Posteriormente, a prisão preventiva do réu foi revogada e lhe foi 

concedida liberdade provisória (decisão de fls. 39/39 verso), cujo alvará 

de soltura foi cumprido em 29 de abril de 2015, conforme se vê à fls. 

40/41.

A denúncia foi devidamente recebida, na data de 26 de agosto de 2015, 

na forma colocada em Juízo (fls. 42).

O réu foi pessoalmente citado às fls. 48 e, por intermédio advogado, 

apresentou resposta à acusação às fls. 49/51.

Foi designada e realizada audiência de instrução e julgamento, que se 

realizou às fls. 66/66 verso, com a oitiva da vítima Leidiane Pereira e da 

testemunha comum PM Athaulfo Alves da Luz, bem como, procedeu-se ao 

interrogatório do réu Nailon Antônio Correia (mídia de fls. 68).

 Em sede de alegações finais (fls. 69/72), o Ministério Público pugnou pela 

desclassificação do crime de lesão corporal imputado ao réu, para 

contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais 

c/c art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal.

 Na mesma toada, a Defesa do acusado, apresentou as derradeiras 

alegações em forma de memoriais (fls. 74/76), pugnando pela absolvição 

do réu, por falta de provas e, subsidiariamente, pela desclassificação do 

crime de lesões corporais pela contravenção penal de vias de fato, porém, 

sem aplicação do art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal.

Vieram os autos conclusos para prolação sentença.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

Inicialmente, antes de analisar os elementos probatórios contidos nos 

autos, imperioso consignar que o Ministério Público, em suas derradeiras 

alegações, pugnou pela incidência do instituto da emendatio libelli, 

devidamente insculpido no artigo 383, do CPP.

Desse modo, passo a analisar a aplicação do referido instituto nos autos.

De antemão, acerca da matéria, vale ressaltar o que preconiza o artigo 

383 do CPP, in verbis:

“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou 

queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em 

consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

(...)”

Pois bem.

Compulsando com acuidade a denúncia apresentada às fls. 05/06, 

constato que, de forma cristalina, foi narrado que a vítima Leidiane Pereira 

efetivamente foi agredida pelo réu Nailon Antônio Correia, configurando, a 

priori, a contravenção penal insculpida no artigo 21 do Decreto-Lei nº 

3.688/41.

 Desse modo, considerando que o processado se defende dos fatos 

descritos na exordial, sendo prescindível a tipificação do fato ilícito, 

vislumbro que o referido instituto (emendatio libelli) deve ser aplicado no 

caso in concreto, para fins de análise das provas produzidas, bem como, 

dosimetria da reprimenda.

Outrossim, no que tange à descrição do fato delituoso na exordial 

acusatória, impende consignar o seguinte trecho (fls. 05/06):

“(...) Emerge aos autos que no dia e horário narrados acima, na residência 

do casal, o denunciado, após ter ingerido bebida alcoólica, iniciou uma 

discussão com a vítima. Na ocasião, o denunciado segurou a vítima pelo 

braço e desferiu-lhe três socos na cabeça. Em seguida empurrou a vítima 

contra o muro, causando-lhe lesões em seu ombro esquerdo.

Ressai dos autos que a vítima tentou escapar das agressões, no entanto, 

quando LEIDIANE chegou ao portão, NAILON a agarrou pelos cabelos e 

puxou. Na ocasião a vítima foi socorrida por seu primo, de nome Saulo, 

que interveio na briga e segurou o denunciao.
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(...)

Consigna-se que a vítima não compareceu para realização do exame de 

corpo de delito, todavia a lesão foi constatada pelos Policiais Militares que 

atenderam a ocorrência (fls. 03/04).

Portanto, em consonância com as alegações finais do Parquet, 

considerando o que aduz o artigo 383 do CPP, RECONHEÇO a incidência 

do instituto da emendatio libelli, sendo que, adiante, serão analisados os 

elementos probatórios produzidos que poderão evidenciar a existência da 

contravenção penal insculpida no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Destarte, analisando detidamente os autos, com relação à contravenção 

penal de vias de fato, o conjunto probatório é suficientemente 

esclarecedor para embasar a condenação. Vejamos:

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência (fls. 17), termo de declarações da vítima 

(fls. 11) e termos de declarações de testemunhas/informantes (fls. 09/10), 

assim como, pelo teor das declarações despendidas pela ofendida em 

sede judicial.

No mesmo passo, a AUTORIA restou consubstanciada nos autos de forma 

robusta, demonstrando que o réu Nailon Antônio Correia efetivamente 

praticou a contravenção penal insculpida no artigo 21 do Decreto-Lei nº 

3.688/41. Vejamos:

A vítima Leidiane Pereira, acerca dos fatos, perante a Autoridade Policial 

informou:

“(...) QUE, NAILON estava na casa de um amigo, onde igeriu cerveja e 

quando chegou em casa , após reclamações , ficou nervoso segurou a 

declarante pelo braço e lhe deu três socos na cabeça e a empurrou 

contra o muro, causando arranhões no braço esquerdo, a mesma tentou 

correr, mas ao chegar no portão o acusado a puxou pelos cabelos, 

momento em que o primo SAULO chegou e segurou, por fim alega que 

assim que o acusado for solto, irão voltar a conviver juntos (...)” (fls. 11)

Inquirida judicialmente, a vítima Leidiane Pereira claramente tentou 

minimizar a conduta do réu, afirmando que não se recordava dos fatos, 

pois, estava fazendo para tratamento para depressão, contudo, confirmou 

a pergunta feita pelo Promotor de Justiça no sentido de que o réu a teria 

empurrado e ela teria batido o ombro no muro, não obstante tenha 

afirmado que foi agredida somente porque segurou o acusado tentando 

impedi-lo de sair de casa (mídia de fls. 68).

O réu Nailon Antônio Correia, quando ouvido na Delegacia, negou a autoria 

delitiva:

“(...) QUE não agrediu a vítima, que apenas usou a força para se soltar 

momento em que a mesma esbarrou-se contra o muro, mas que tentou 

segura-la declarou ainda que a mesma é nervosa e agressiva e a fim de 

evitar ser agredido em outras ocasiões tentou se separar da vitima, mas a 

mesma não aceita e pede para voltar por causa dos filhos (...)” (fls. 14 

verso)

Quando inquirido judicialmente, o réu ratificou, integralmente, o depoimento 

prestado na DEPOL, destacando que após discutirem ele queria sair para 

evitar mais brigas, pois, a vítima é nervosa e agressiva, porém a vítima o 

segurou pelo braço, a fim de evitar que saísse, momento em que a 

esbarou-se contra o muro. Alega ainda que quando os policiais chegaram 

no local o mesmo estava tranquilo (mídia de fls. 68).

 O policial da ocorrência PM Athaulfo Alves da Luz não se recordou dos 

fatos, apenas reconheceu sua assinatura no Boletim de Ocorrência (mídia 

de fls. 68).

Desse modo, compulsando com acuidade os elementos probatórios 

produzidos durante a persecução penal, constato que são robustos e 

cristalinos para evidenciar que o réu Nailon Antônio Correia praticou a 

contravenção penal de vias de fato em face da vítima Leidiane Pereira.

As declarações da vítima foram proferidas de forma segura e harmônica 

com os demais elementos probatórios, evidenciando, de forma indene de 

dúvidas, que a agrediu fisicamente, não obstante, em sede judicial, tenha 

tentado minimizar a conduta do ofensor, com quem permanece casada na 

atualidade.

Evidente, pois, que há prova suficiente para amparar édito condenatório, 

uma vez que é cediço que a palavra da vítima em crimes de violência 

doméstica assume especial relevância probatória.

A propósito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA 

NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE 

AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES 

PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, 

seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório 

Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de 

habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica 

o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, 

seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Mostra-se inviável o 

pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do 

material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é 

incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes 

praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui 

especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, 

às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)”

Por fim, não é demais lembrar que a contravenção de vias de fato 

caracteriza-se por não deixar vestígios, diferenciando-a do crime de 

lesões corporais, razão pela qual, não há a necessidade de exame pericial 

para a sua comprovação.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO 

FAMILIAR E/OU DOMÉSTICO – ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES 

PENAIS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 

PRETENDIDA CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE 

EFETIVA OFENSA À INCOLUMIDADE CORPORAL DA VÍTIMA – INFRAÇÃO 

PENAL QUE SE CARACTERIZA PELO SIMPLES EMPREGO DE VIOLÊNCIA 

FÍSICA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. A contravenção penal de 

vias de fato caracteriza-se pelo emprego de violência física contra a 

pessoa, sem que haja produção de lesão corporal. Daí falar-se em tipo 

penal subsidiário, com vistas a proteger a incolumidade pessoal 

justamente quando não consumado o delito mais grave, que é o de lesão 

corporal. 2. Assim, sua caracterização prescinde da demonstração de 

que a conduta tenha resultado em lesão à incolumidade corporal da vítima, 

bastando que fique comprovado o efetivo emprego de violência física 

contra esta, sendo dispensável, inclusive, a realização de exame de corpo 

de delito, até porque, acaso comprovada a ocorrência de ofensa à 

integridade corporal ou à saúde da vítima, a conduta se amoldará ao crime 

tipificado no artigo 129 do Código Penal. 3. É assente o entendimento no 

sentido de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica 

e familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às 

vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial 

relevância, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a 

acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o 

relato dos fatos pela ofendida é seguro e coerente, deve, sem dúvida, 

prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão de responsabilidade do 

réu. 4. No caso, restam suficientemente comprovadas a materialidade e a 

autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, de 

modo que a condenação do apelado é medida que se impõe, máxime 

porque os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelo informante 

são firmes e coerentes no sentido de que o acusado efetivamente 

empregou violência física contra aquela, sem, contudo, causar-lhe lesões 

corporais. Aliás, o próprio apelado confessou que adentrou a residência 

da vítima e, após uma discussão, empurrou-a sobre a cama, embora tenha 

negado a prática dos demais atos de violência relatados. 5. Apelo 

ministerial provido para condenar o apelado. Incidência do instituto da 

suspensão condicional da pena. (TJ-MT, Ap 62096/2017, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, 

Publicado no DJE 30/08/2017)”

Com efeito, a condenação faz-se mesmo imperativa, pois, a contravenção 

penal foi praticada em ambiente doméstico, onde a palavra da vítima 

assume especial relevância probatória, e o réu não trouxe aos autos 

qualquer elemento apto a desconstituir a versão acusatória.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação é medida de rigor.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho o réu Nailon Antônio Correia, já qualificado nos 

autos, nas sanções do artigo 21 da Lei nº 3.688/1941, com as implicações 

da Lei nº 11.340/2006.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO
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À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 21 da Lei nº 3.688/1941 

é de prisão simples, de quinze (15) dias a três (03) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, pois, vê-se do extrato anexo que o mesmo 

não possui nenhuma condenação criminal.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem 

fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, em quinze (15) dias de prisão 

simples.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, inexistem 

circunstâncias atenuantes. Todavia, vislumbro a presença da 

circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, in fine, do 

Código Penal, razão porque MAJORO a reprimenda em um sexto (1/6), 

restando o quantum em dezessete (17) dias de prisão simples.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para a 

contravenção penal de vias de fato, a pena definitiva de dezessete (17) 

dias de prisão simples.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal e artigo 6º, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que preceitua a súmula 

588, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de crime ou 

contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 

ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos”.

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 Custas pelo acusado, na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

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

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu.

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

Tangará da Serra, 29 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 185448 Nr: 3124-18.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDINEI MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 Autos nº: 3124-18.2015.811.0055.
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Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dr. Deosdete Cruz Junior, 

ofereceu denúncia em 19 de agosto de 2015, contra Idinei Martins 

Ferreira, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito capitulado 

no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 

11.340/2006.

Consta da exordial acusatória:

“(...) No dia 08 de fevereiro de 2015, por volta de 05h, no Bar da Tereza, 

Vila Alta, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, Idinei Martins 

Ferreira, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Sandra 

Eliane Burei Martins, ocasionando-lhe as lesões descritas no Laudo 

Pericial de fls. 28/29 (...)” (fls. 05/06)

 O réu foi preso em flagrante delito no dia 08/02/2015, conforme fls. 07 e 

seguintes dos autos e teve liberdade provisória concedida na mesma data 

(fls. 42/49), mediante pagamento de fiança, tendo sido colocado em 

liberdade no dia 11/02/2015 (fls. 50).

A peça inicial acusatória foi recebida em 27 de agosto de 2015, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 52.

O acusado foi devidamente citado, conforme se constata da certidão de 

fls. 55 dos autos.

No dia 17 de setembro de 2015, o réu, por intermédio de advogado 

constituído, apresentou resposta (fls. 56/57).

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 70/70 verso, com a oitiva da vítima Sandra Eliane Burei Martins, da 

testemunha PM Allan do Prado Florencio, além do interrogatório do réu 

Idinei Martins Ferreira (mídia de fls. 72).

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações às fls. 73/75 

verso, pugnando pela condenação do réu como incurso nas penas dos 

artigos 129, § 9º, do Código Penal, reconhecendo-se a circunstância 

atenuante da confissão.

Por derradeiro, a Defensoria Pública também apresentou as derradeiras 

alegações, no sentido de se aplicar a pena base no mínimo legal, diante 

das circunstâncias judiciais favoráveis, assim como, reconhecer, na 

segunda fase, a atenuante da confissão.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS

(Artigo 129, § 9º, do CP)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência (fls. 18), termo de declarações da 

ofendida (fls. 12/12 verso), pedido de providencias protetivas (fls. 13/14), 

auto de prisão em flagrante delito (fls. 08 e seguintes), laudo de exame de 

corpo de delito (fls. 34/35), mapa topográfico (fls. 36/36 verso), assim 

como, diante das declarações proferidas pela vítima em Juízo e confissão 

espontânea despendida pelo réu.

Na mesma toada, no que atina à AUTORIA do delito em apuração, entendo 

que restou consubstanciada nos autos através de elementos probatórios 

robustos e cristalinos. Vejamos:

Na Delegacia de Polícia, a vítima Sandra Eliane Burei Martins foi 

devidamente inquirida, instante em que aduziu (fls. 12/12 verso):

“(...) Que hoje fui ao bar e vi Idinei que jogava sinuca, fiquei conversando 

com dois amigos; Que Idinei saiu com os amigos e depois retornou; Que 

começou a me espancar defronte ao bar; Que as pessoas tentaram 

detê-lo, não conseguindo; Que Idinei me colocou em seu veiculo e me 

levou para um canavial próximo a AABB e continuou a me espancar, 

implorei a ele que parasse, sendo que ele parou e mandou que eu 

entrasse no veiculo; Que ele me deixou perto de minha irmã; Que ele 

retornou com minha motocicleta, peguei a motocicleta e fui para casa; Que 

meu filho me levou ao hospital, recebi uma ligação e depois estiveram no 

hospital e me trouxeram para esta Delegacia; Que os policiais já haviam 

feito a prisão de Idinei (...)”.

Na oralidade instrutória, a vítima foi novamente auscultada, instante em 

que reiterou as declarações despendidas na unidade policial.

 Ademais, afirmou que na data do fato ela e o réu já estavam separados 

há um tempo e, naquele dia, ela foi a um bar, onde o réu também se 

encontrava presente com alguns amigos e, depois, após discussão, ele a 

levou em seu carro até um canavial e começou a lhe agredir.
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Outrossim, impende salientar que o laudo de exame de corpo de delito 

acostado às fls. 34/35, assim como o mapa topográfico juntado às fls. 36, 

corroboram de forma robusta as declarações proferidas pela vítima, tanto 

em sede policial, quanto na fase judicial, evidenciando que efetivamente o 

delito de lesões corporais aconteceu.

Ademais, no referido laudo, no item “Descrição”, constam os seguintes 

apontamentos: “Equimose avermelhada em região parietal do crânio, 

bilateralmente, escoriação em região frontal do crânio, presença de lesões 

corto contusas na mucosa dos lábios superior e inferior, compatíveis com 

trauma direto. Equimose orbitaria a esquerda, escoriação em região 

bucinadora à direita, escoriação em região frontal à esquerda, apresenta 

escoriação em pavilhão auricular a direita, equimose em região esternal e 

varias equimoses puntiformes de mais ou menos 1 cm espalhadas pelo 

tórax próximo a região dos seios, equimoses puntiformes em região 

interna dos braços direito e esquerdo compatíveis com dedos (...) ”.

O réu Idinei Martins Ferreira, submetido ao interrogatório judicial, 

confessou a prática delitiva, aduzindo que são de fato verdadeiras as 

alegações feitas, devido à sua embriaguez.

 Por outro lado, esclareceu que está arrependido de suas atitudes, visto 

que alegou não ser de cometer tais atos, afirmando, inclusive, que possui 

boa índole e caráter.

 No ponto, impende consignar que durante a tramitação dos autos, foram 

reunidos elementos probatórios concretos e cristalinos, que evidenciam a 

responsabilidade do réu pelo delito de lesão corporal narrado na exordial 

acusatória.

Assim sendo, impera então o cenário apresentado pela vítima Sandra 

Eliane Burei Martins, pois, em consonância com a confissão despendida 

pelo réu, comprovou a existência do delito, assim como, de que o acusado 

foi o autor.

Destarte, quando a palavra da vítima for segura e coerente com a prova 

coligida aos autos, não há porque não conferir valoração à sua versão, 

notadamente no caso in concreto, onde o réu confessou a prática delitiva.

 Com efeito, além de totalmente coerentes, os depoimentos da vítima 

ganham mais força com a prova material colhida, que é toda consonante 

com suas declarações.

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho o réu Idinei Martins Ferreira, já qualificado nos autos, 

nas sanções do artigo artigos 129, § 9º, do Código Penal, com as 

incidências da Lei nº 11.340/06.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal é de detenção, de três (03) meses a três (03) anos.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime, eis que o delito consiste em ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem, cuja lesão seja praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

 Seus antecedentes são bons, visto que, analisando detidamente o extrato 

anexo, vislumbro que o réu não ostenta sentença penal condenatória 

transitada em julgado, sendo primário, nos termos da lei.

 Sua conduta social, não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos robustos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, no 

quantum de três (03) meses de detenção.

 Passando à segunda fase verifico a existência da circunstância 

atenuante da confissão espontânea, descrita no artigo 65, inciso III, alínea 

“d”, do CP. Por outro lado, inexistem circunstâncias agravantes, razão pela 

qual, considerando o que aduz a súmula 231, do STJ, MANTENHO a 

reprimenda outrora imposta, ou seja, no quantum de três (03) meses de 

detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual, encontro, para o crime 

insculpido no artigo 129, § 9º, do CP (lesões corporais), a pena definitiva 

de três (03) meses de detenção.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.

Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que preceitua a súmula 

588, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de crime ou 

contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 

ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos”.

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 Custas pelo acusado, na forma da lei, observando-se que, neste caso, 

está sendo assistido pela Defensoria Pública.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

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

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

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

Tangará da Serra, 29 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 196745 Nr: 12236-11.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 10 DIAS

 AUTOS Nº 12236-11.2015.811.0055

 ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉU(S): JOILSON DA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): Joilson da Silva, Cpf: 01625912250, Rg: 1195522 

SESDC RO Filiação: Wilson da Silva e Janete Soares, data de nascimento: 

24/11/1993, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Atualmente em local 

incerto ou desconhecido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu acima qualificado acerca da sentença 

condenatória proferida nos autos, abaixo parcialmente transcrita.

SENTENÇA: (...) Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 01-D/01-E, e o faço para 

CONDENAR como por condenado tenho o réu Joilson da Silva, já 

qualificado nos autos, nas sanções do artigo artigos 129, § 9º do Código 

Penal, com as incidências da Lei nº 11.340/06. (...) Indo à terceira fase da 

aplicação da pena, verifico que não há causas de aumento ou diminuição 

da pena, motivo pelo qual, encontro, para o crime insculpido no artigo 129, 

§ 9º, do CP (lesões corporais), a pena definitiva de três (03) meses de 

detenção. A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para 

tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” 

do Código Penal. Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis 
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ou substituição da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que 

preceitua a súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A 

prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou 

grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos”. O réu poderá apelar em 

liberdade, uma vez que não se faz presente qualquer dos fundamentos da 

prisão preventiva. Custas pelo acusado, na forma da lei, observando-se 

que, neste caso, está sendo assistido pela Defensoria Pública.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 5 de outubro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 215126 Nr: 6094-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSO CAZUZA JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MG 49155

 (...)Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 01-D/01-E, e o faço para 

CONDENAR como por condenado tenho o réu Vanilso Cazuza Jerônimo, já 

qualificado nos autos, nas sanções do artigo artigos 129, § 9º, do Código 

Penal, com as incidências da Lei nº 11.340/06.(...) Indo à terceira fase da 

aplicação da pena, verifico que não há causas de aumento ou diminuição 

da pena, motivo pelo qual, encontro, para o crime insculpido no artigo 129, 

§ 9º, do CP (lesões corporais), a pena definitiva de três (03) meses de 

detenção.A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para 

tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” 

do Código Penal.Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis 

ou substituição da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que 

preceitua a súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A 

prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou 

grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos”.Considerando que o réu 

não é reincidente, bem como, tendo em vista o regime prisional imposto e a 

pena aplicada, CONCEDO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM 

LIBERDADE.CUSTAS pelo acusado. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 215126 Nr: 6094-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSO CAZUZA JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MG 49155

 Certifico que o advogado do Réu, intimado para declinar o novo endereço 

do réu (fls. 99), quedou-se inerte, razão pela qual, expeço EDITAL DE 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA para intimação do Réu acerca dessa.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 215126 Nr: 6094-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSO CAZUZA JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MG 49155

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS Nº 6094-54.2016.811.0055

 ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉU(S): VANILSO CAZUZA JERONIMO

INTIMANDO: Réu(s): Vanilso Cazuza Jeronimo, Rg: 21395527 Filiação: 

Jose Jeronimo Sobrinho e Luzia Cazuza Jeronimo, data de nascimento: 

03/12/1991, brasileiro(a), Atualmente em local incerto ou desconhecido

ADVOGADO DO RÉU: VALDOMIRO ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu acima qualificado acerca da sentença 

condenatória proferida nos autos, abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: (...) Ex positis, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 

01-D/01-E, e o faço para CONDENAR como por condenado tenho o réu 

Vanilso Cazuza Jerônimo, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 

artigos 129, § 9º, do Código Penal, com as incidências da Lei nº 11.340/06. 

(...) Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas 

de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual, encontro, para o 

crime insculpido no artigo 129, § 9º, do CP (lesões corporais), a pena 

definitiva de três (03) meses de detenção. A pena deverá ser cumprida 

em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, considerando o disposto no artigo 

33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do Código Penal. Descabem, no meu 

entendimento, a concessão de sursis ou substituição da pena privativa de 

liberdade, tendo em vista o que preceitua a súmula 588, do Superior 

Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de crime ou contravenção penal 

contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico 

impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos”. Considerando que o réu não é reincidente, bem como, tendo em 

vista o regime prisional imposto e a pena aplicada, CONCEDO AO RÉU O 

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CUSTAS pelo acusado.(...)

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 5 de outubro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 229512 Nr: 18068-88.2016.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES COSTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Autos nº: 18068-88.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 229512.

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de medida protetiva deferida (fls. 10/11) em 

favor da vítima Paula Fernanda Feiten Daueble Ferreira, em desfavor de 

Ernandes Costa Alves.

Consta dos autos da certidão, às fls. 21, a manifestação da vítima Paula 

Fernanda Feiten Daueble Ferreira, externando seu desinteresse em 

permanecer com as medidas protetivas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público (fls. 22/22 verso), requereu a 

revogação das medidas e o respectivo arquivamento dos autos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, entendo assistir razão ao Parquet, 

pois, verifico a possibilidade de revogação das medidas protetiva, uma 

vez que não implica na não instauração de procedimento criminal. A 

medida é tomada para preservar a integridade física da ofendida, que não 

se achando mais em iminente ameaça postula pela revogação, como é o 

caso dos autos (certidão de fls. 21).

Ademais, a revogação da medida pressupõe a possibilidade de 

conciliação civil, o que, seguramente, atende aos interesses da vítima, 

nem sempre sediados na exclusiva punição criminal do seu agressor, 

mas, fundamentalmente atrelados ao interesse reparatório dos danos 

sofridos, inclusive, aqueles de caráter moral que, segundo afirma a 

doutrina da responsabilidade civil extra material, têm evidente caráter 

punitivo e pode importar em severa punição ao agressor.

Deste modo, REVOGO as medidas protetivas aplicadas às fls. (fls. 09/09 
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verso) em favor de Paula Fernanda Feiten Daueble Ferreira contra 

Ernandes Costa Alves e, com espeque no art. 487, III, alínea “c”, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a 

presente ação.

CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Defensor do requerido.

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

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

Tangará da Serra, 29 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 196028 Nr: 11685-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN GARBUGIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN 

- OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, A SEGUIR 

PARCIALMENTE TRANSCRITA: (...) Ex positis, e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 

1-D/1-E, e o faço para CONDENAR como por condenado tenho o réu 

Jonathan Garbugio de Lima, vulgo “Tota”, já qualificado nos autos, nas 

sanções do artigo 147 do Código Penal, por duas vezes, em concurso 

material, com as implicações da Lei nº 11.340/2006. (...) Portanto, 

ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA OS DOIS CRIMES DE 

AMEAÇA DE dois (02) meses e dez (10) dias de detenção.A pena deverá 

ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, considerando o 

disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do Código 

Penal.Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou 

substituição da pena privativa de liberdade, face ao não preenchimento, 

por parte do condenado, dos requisitos legais (artigos 44, I e 77, III, ambos 

do Código Penal).O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se 

faz presente qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.Custas pelo 

acusado, na forma da lei, observando-se que, neste caso, está sendo 

assistido pela Defensoria Pública.(...)

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010925-09.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON VERA DE MOURA MELLO MOREIRA (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002179-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello (ADVOGADO(A))

JOSEFA CLAUDICEIA XAVIER DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

MEDIDA DE URGÊNCIA consistente em determinar que as reclamadas 

procedam a conclusão dos reparos em seu veículo, no prazo de 3 dias, ao 

argumento de que há mais de três meses acionou o seguro e até a 

presente data não foi realizado o conserto do seu veículo. DECIDO. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são 

requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A plausibilidade jurídica do pedido se relaciona com 

a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a analise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional 

consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um 

retardar no provimento jurisdicional. O tempo pode provocar danos e a 

medida de urgência serve para evitá-los. No caso vertente, a 

plausibilidade jurídica do pedido está plenamente consubstanciada, uma 

vez que há prova segura da contratação, de que a reclamada se obrigou 

a entregar o veículo reparado e que a entrega extrapolou o prazo de 30 

dias, consoante determina o art. 50, §1º da Resolução 117/04 do Conselho 

Nacional de Seguros Privados. O negócio jurídico mencionado na inicial, 

assim como a obrigação assumida pela reclamada Mapfre resta 

inequívoca na apólice juntada no Id 15442694. Partindo dessa premissa, 

necessário agora verificar se há elementos para responsabilização do 

fornecedor do serviço, o que seria suficiente para o deferimento da 

pretensão da reclamante. Da análise das alegações expostas na inicial, 

em confronto com a prova até aqui produzida, está evidente, em juízo de 

rasa cognição, que a reclamante contratou o seguro oferecido pela 

empresa reclamada (Id 15442694), que houve o sinistro ( Id 15444232) e 

que até a propositura desta ação o veículo da reclamante não foi reparado 

(Id 15442702). Em juízo de cognição superficial, porém em segura 

conclusão, é possível inferir que ocorreu vício na prestação do serviço 

das reclamadas, porquanto não cumpriu o pactuado de entregar o veículo 

reparado até trinta dias após a entrega deste para o conserto. Por esse 

aspecto, considerando que não houve a prestação do serviço conforme 

contratado, evidencia-se verdadeiro inadimplemento por parte do 

fornecedor, uma vez que não foi observado pelas reclamadas o prévio 

ajuste entre as partes, daí derivando, ao que tudo indica, importante 

desequilíbrio contratual. Constatado vício na prestação do serviço, o CDC 

abre ao consumidor a faculdade de pleitear a reexecução dos serviços, 

consoante estabelece o art. 19: O fornecedor de serviços responde pelos 

vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade 

com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, 

podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha “; (...)”. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a reclamante já está há 

muito tempo sem poder usufruir do veículo, apesar de já ter adimplido 

integralmente com sua contraprestação, fato que está lhe acarretando, 

claramente, prejuízos irreparáveis. Como consequência, necessário o 

deferimento da liminar de forma inaudita altera parte, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

Ademais, cumpre ressaltar que a medida liminar cautelar está calcada no 

juízo da probabilidade e não no juízo da certeza, o que autoriza a sua 

concessão inaudita altera parte. Por fim, não há qualquer perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que poderá ser a presente decisão 

revista a qualquer tempo, sem que haja qualquer prejuízo à reclamada. 

Destarte, DEFIRO a medida de urgência vindicada, para o fim de determinar 

que as reclamadas promovam a entrega do veículo descrito na inicial 

devidamente reparado, no prazo razoável de 15 dias, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 

20.000,00. Considerando estarem preenchidos todos os requisitos do art. 

6º, VIII, do CDC, defiro o pedido para determinar a inversão do ônus da 

prova. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 
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art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 5 de outubro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001059-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZANIA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001056-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA MARIA PRATES (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010258-86.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

PAULA PATRICIA PASQUALLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUX BRASIL LOCACAO E MONTAGEM DE ESTANDES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 04 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIZ GUIRRO (REQUERENTE)

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos 

autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de 

reclamado que tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a 

intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, 

correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no Diário 

Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se houver 

efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, intimando-se 

o credor, que deverá se manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º 

e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em fase de 

cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em 

face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo com a 

jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do FONAJE). 

Deverá o exeqüente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de Outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON PEREIRA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEUZIMAR CONCEICAO GONCALVES (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (REQUERENTE)

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000747-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

DENISE KATER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMETICOS S/A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001049-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCELO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001673-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA (ADVOGADO(A))

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA FERNANDES GONCALVES DOS ANJOS (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011390-18.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CAETANO LOCATELLI (EXEQUENTE)

JOSELIA DE SOUZA ERMITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO JOSE SOMAVILLA (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu o prazo determinado para a suspensão do 

processo. INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de 

direito, no prazo legal.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 36752 Nr: 1788-82.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Polita ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUZA - 

OAB:, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168/MT

 Certifico que, decorreu o prazo para a parte executada devidamente 

intimada se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90836 Nr: 4734-22.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS NOETZOLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1874419

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga ao INSS, para ciência 

da decisão de fls. 131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 118833 Nr: 8843-11.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA FATIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga ao INSS, para ciência 

da decisão de fls. 131.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41983 Nr: 2293-39.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VF COMÉRCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MENEGHUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:145.61

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para a parte requerida 

devidamente intimada se manifestar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99400 Nr: 5506-48.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROBRASIL COMERCIO DE INSUMOS E 

CEREAIS LTDA, NELSA RODRIGUES COELHO, SAMOANE SEVERGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANA SOTIER 

WOLFF, para devolução dos autos nº 5506-48.2014.811.0045, Protocolo 

99400, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100130 Nr: 6012-24.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILIPE HEBER PINHEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILCÉIA DA SILVA SALES - 

OAB:, DYANE DOS REIS SILVA - OAB:, ELYANA SPOLADOR - OAB:, 

Flávia Rosa Nicanor de Souza - OAB:13889, FRANCISCO CLAUDIO 

JASSINKER JUNIOR - OAB:21.087/MT, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:18441/O, KAMILLA DE OLIVEIRA CABANA - OAB:, 

KEDMA SANTOS MOREIRA MORENO SILVA - OAB:, LUIZ HENRIQUE 

REIS DA SILVA - OAB:19466/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, 
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MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:MT/15.458, RENAN NADAF GUSMÃO 

- OAB:16.284/MT, ROBSON CANDIDO SALINAS DA SILVA - OAB:, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:17.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANY DUTRA 

ESPINDOLA, para devolução dos autos nº 6012-24.2014.811.0045, 

Protocolo 100130, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121366 Nr: 1274-22.2016.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMOANE SEVERGNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANA SOTIER 

WOLFF, para devolução dos autos nº 1274-22.2016.811.0045, Protocolo 

121366, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155188 Nr: 2971-10.2018.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIO ALANO ARRUDA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA OSTAPENKO - 

OAB:OAB/PR 60.300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANA SOTIER 

WOLFF, para devolução dos autos nº 2971-10.2018.811.0045, Protocolo 

155188, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002774-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA (ADVOGADO(A))

ANDREIA LEHNEN (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

HELTON HELLMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEM ESTAR ODONTOLOGIA S/S (RÉU)

Naligia Grando Carra (RÉU)

CLEBER CLEITON CHIODELLI (RÉU)

CLEBER CLEITON CHIODELLI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002774-38.2018.8.11.0045. AUTOR: 

SONIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA RÉU: BEM ESTAR ODONTOLOGIA S/S, 

CLEBER CLEITON CHIODELLI - EPP, CLEBER CLEITON CHIODELLI, NALIGIA 

GRANDO CARRA Vistos etc. I. Defiro os benefícios da justiça gratuita. II. 

Postergo a análise da tutela de urgência pleiteada para após a fase 

postulatória, haja vista a necessidade de ouvir o polo passivo da 

demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito liminar está 

condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a 

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

processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e segurança por parte do 

Juízo para sua concessão. III. Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 29/10/2018, às 14h00min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. IV. Intime-se a parte 

requerida com relação à audiência e cite-a quanto aos termos da petição 

inicial. V. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a) Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b) Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c) No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência; VI. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora (CPC art. 341 c.c 344). VII. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VIII. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). IX. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). X. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). XI. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003562-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA REQUENA GIMENES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003562-52.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARIA HELENA REQUENA GIMENES REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

Previdenciária de Aposentadoria Rural Híbrida proposta em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de concessão de 

tutela de urgência. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme 

se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo Civil, para o 

deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a 

demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem o caso, tenho que a tutela de urgência vindicada não encontra 

guarida neste momento. Isso porque, segundo a legislação de regência (§ 

3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 

do TRF da 1ª Região, a comprovação da atividade rural está adstrita à 

existência de início de prova material, corroborada por prova testemunhal. 

Assim, ainda que haja nos autos início de prova material do exercício do 

trabalho rural, há que se provar também pela prova testemunhal a 

condição de segurado especial. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de 

urgência postulada, sem prejuízo da reapreciação do pedido após a 

realização da audiência instrutória. Por outro lado, quanto ao rito de 

tramitação, é cediço que a presente ação demanda celeridade processual, 

eis que se pretende adquirir a aposentadoria, para que, em tese, tenha a 

parte autora condições de subsistência. No entanto, a lei impõe 

obrigatoriamente a designação de audiência conciliatória, para que a ré 

possa oferecer a contestação e requerer as provas necessárias. No 

entanto, considerando que o instituto requerido já informou, por ofício, que 

não comparecerá ao ato, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento no princípio da 

durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde já deixo 
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designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29/11/2018, às 

14h00min. Cite-se o Instituto requerido para que responda a presente 

ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do art. 

183 do Código de Processo Civil, bem como para intimá-lo para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. Intime-se a parte 

autora. Cumpra-se. Às providências Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003413-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. O. B. (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

JOSE ALENCAR BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003413-56.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: JANAINA DE OLIVEIRA BRANDAO, JOSE ALENCAR 

BRANDAO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. I. Defiro o benefício da gratuidade de justiça. II. Cuida-se de 

“ação previdenciária – pensão por morte”, em face do INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social. III. Quanto ao pedido de antecipação de tutela, 

postergo a análise do pedido para após análise em audiência, haja vista 

ouvir a parte autora, bem como testemunhas, aliado ao fato de que a 

concessão do pleito liminar esta condicionada à demonstração de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela 

e segurança por parte do juízo para a sua concessão. IV. Considerando 

que o instituto requerido já informou, por ofício, que não comparecerá às 

audiências iniciais previstas no Novo Código de Processo Civil, e levando 

por estima que o direito tutelado não admite autocomposição (art. 334, §4º, 

II, do CPC), deixo de designar audiência de conciliação/mediação. V. 

Outrossim, com fundamento no princípio da durabilidade razoável do 

processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde já deixo designada audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13/11/2018, às 14h00min. VI. Expeça-se 

carta precatória para a Comarca de Cuiabá, com prazo de 60 (sessenta) 

dias para cumprimento, a fim de citar o réu sobre os termos da presente 

ação, bem como para intimá-lo para comparecer à audiência de instrução, 

apresentando, desde já, resposta escrita, acompanhada de documentos e 

especificando as provas que pretende produzir, inclusive rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. VII. Após, manifeste-se a 

parte autora sobre a contestação e documentos no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificando provas que pretende produzir, inclusive eventual rol 

de testemunhas, se ainda não tiver indicado. VIII. A parte autora fica ainda 

advertida, desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou 

intimar as testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), 

devendo a intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e 

juntada aos autos com 03 (três) dias de antecedência da data da 

audiência (art. 455, §1º, do CPC). IX. A inércia na intimação das 

testemunhas importará na desistência da inquirição (art. 455, §3º, do 

CPC). X. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000848-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLAS DA COSTA SANTOS (AUTOR(A))

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA (ADVOGADO(A))

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (RÉU)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (RÉU)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000848-90.2016.8.11.0045. AUTOR: 

WILLAS DA COSTA SANTOS RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A., SERASA 

S/A., BOA VISTA SERVICOS S.A. 1. Vistos etc. WILLAS DA COSTA 

SANTOS, qualificado(a) nos autos, ingressou com a presente ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A e OUTRAS, também identificado(a)

(s), aduzindo, em síntese, que contratou com a primeira requerida serviço 

de internet móvel, contudo após um tempo, não teve mais acesso a 

internet contratada e através do Procon local buscou auxílio junto à 

empresa. Alega que não sendo resolvido o problema, solicitou a rescisão 

do contrato, contudo a empresa de telefonia informou que seria cobrada 

multa para tanto. Como o requerente compreendeu que não deveria pagar 

multa para rescindir o contrato, o Procon lhe orientou buscar auxílio da 

tutela jurisdicional. Após, o requerente foi surpreendido pela negativação 

de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sem a realização da 

comunicação prévia pelas empresas responsáveis. Requereu, assim, em 

sede liminar, a retirada de seu nome dos referidos cadastros e, no mérito, 

a declaração da inexistência da dívida, bem como o cancelamento do 

contrato de prestação de serviço ajustado com a primeira requerida. 

Ainda, postulou pela condenação do(a)(s) requerido(a)(s) ao pagamento 

de danos morais. Juntou documentos. O pedido de tutela antecipada fora 

deferido (Id. 1437449). A parte requerida SERASA S/A apresentou 

contestação (Id. 1661102), alegando a inexistência de sua 

responsabilidade pela inclusão do nome/CPF do autor em seu banco de 

dados, consignando que tal pleito partiu da primeira requerida (Telefônica 

Brasil) e que realizou adequadamente a comunicação prévia do 

requerente antes de realizar a inclusão. Ao final pugna para que o pedido 

da parte requerente seja julgado totalmente improcedente. Juntou 

documentos. Consoante se infere do documento Id. 1852322 a parte 

requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A. apresentou contestação, informando 

que cumpriu a decisão liminar, bem como ofertando proposta de acordo 

para o requerente. Alega que não houve pedido de cancelamento do 

contrato, bem como que não houve falha na prestação de serviço. Informa 

que a inclusão do nome do requerente no cadastro de inadimplentes foi 

realizada de forma lícita, visto que o mesmo deixou de efetuar o 

pagamento das faturas. Aduz que houve flagrante má-fé por parte da 

autora ao ingressar com a ação, alegando que não possuía débito com a 

requerida. Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos contidos na 

exordial. Juntou documentos. Ainda, a requerida BOA VISTA SERVIÇOS 

S/A juntou contestação (Id. 2469458), alegando que é responsabilidade do 

credor a inclusão e a baixa de negativações na base de dados do SPC. 

Informa que realizou a notificação prévia do requerente antes da inclusão. 

Relata que o requerente já teve seu nome incluído no cadastro de 

inadimplentes por outros credores, ensejando a aplicação da súmula 385 

do STJ. Pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, 

subsidiariamente pela improcedência dos pedidos. Juntou documentos. A 

parte requerente apresentou impugnações individuais para cada 

contestação (Id. 3311658, Id. 3311661 e Id. 3311669) rechaçando os 

argumentos expendidos pelos requeridos, e pugnando ao final pela 

procedência dos pedidos contidos na exordial. Intimadas as partes para 

informar as provas que pretendiam produzir, a parte requerida 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. requereu a juntada do contrato de prestação de 

serviços (Id. 12756388) e pugnou para que a ação fosse julgada 

improcedente. A parte autora alegou a intempestividade da juntada do 

contrato de prestação de serviços e pugnou pelo julgamento antecipado 

da lide (Id. 12902982). 2. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 

355, inciso I, do CPC/2015, posto se tratar de matéria exclusivamente de 

direito e as provas apresentadas revelarem-se suficientes para o seu 

deslinde. 2.2. Da ilegitimidade passiva das requeridas SERASA S/A e BOA 

VISTA SERVIÇOS S/A Pacífico é o entendimento de que os órgãos de 

proteção ao crédito não têm legitimidade para reparar danos causados ao 

consumidor pela inscrição de seu nome em seus cadastros, visto que 
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figuram apenas como mantenedores do registro dos inadimplentes, ou 

seja, não titularizam direitos e obrigações em nome próprio. Somente nos 

casos em que não ocorre a notificação prévia do consumidor acerca da 

realização da inscrição, é que os órgãos de proteção ao crédito possuem 

responsabilidade acerca de eventual inscrição indevida. Neste sentido, 

colaciona-se jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. 

DEVER DE INDENIZAR. 1. A Segunda Seção desta Corte estabeleceu, no 

julgamento do REsp 1.061.134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, que "a 

ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome 

em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º do CDC, 

enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista 

inscrição desabonadora regularmente realizada." 2. Não cabe, em recurso 

especial, desconstituir a premissa de fato adotada pelo Tribunal de origem 

no sentido de que a notificação prévia dos consumidores foi feita em 

endereço errado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ, 

AgRg no AREsp 276336, Quarta Turma, Relatora Ministra Isabel Gallotti, 

Julgamento em 18.04.2003). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO 

SERASA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO EFETIVADA. 1. Havendo prova nos 

autos de que o devedor foi previamente notificado de que seu nome seria 

negativado nos órgãos de proteção ao crédito, não há o que se falar em 

indenização por danos morais em seu favor. 2. Discutidos na decisão 

recorrida todos os pontos levantados nos embargos de declaração, 

inexiste qualquer obscuridade, contradição ou omissão aptas a modificar o 

‘decisium’. Assim, o desprovimento dos embargos de declaração é medida 

que se impõe. (TJGO, AC 49326-12.2016.809.0140, Quinta Câmara Cível, 

Relator Delintro Belo de Almeida Filho, Julgamento em 1º/12/2016). 

Portanto, os órgãos de proteção ao crédito possuem tão somente o dever 

de comunicar ao consumidor o registro de seu nome no cadastro, 

consoante previsto no artigo 43, §2º da Lei 8.78/1990, sendo que tal 

exigência foi devidamente cumprida na espécie, consoante se infere dos 

documentos juntados Id. 1661155 p. 4/7 e Id. 2469601p. 1/5. Ademais, 

conquanto tenha a parte requerente informado nunca ter residido no 

endereço para onde as comunicações foram expedidas (Avenida Paraná, 

nº 34, Centro, Lucas do Rio Verde-MT), certo é que as faturas expedidas 

em nome do requerente continham exatamente o citado endereço, 

conforme se infere do documento Id. 1422402 p. 5 juntada pela própria 

parte autora na exordial. Portanto, acolho a preliminar argüida pelas 

requeridas SERASA S/A e BOA VISTA SERVIÇOS S/A, uma vez que não 

se mostram aptas, nem em tese, a sofrer as consequências jurídicas da 

presente demanda, devendo referidas partes serem excluídas do pólo 

passivo. 2.3. Da rescisão do contrato sem multa Conforme informado pelo 

requerente, o serviço contratado não estava sendo disponibilizado e, 

conquanto tenha buscado a resolução da questão na esfera 

administrativa, não obteve êxito. A busca da solução extrajudicial resta 

provada através da Carta de Informações Preliminares, confeccionada 

pelo Procon local (Id. 1422402 p. 2/3), a qual relata os contatos mantidos 

com a empresa requerida no intuito de resolver a questão. Ora, a lide 

iniciou-se justamente pelo fato de que a empresa não estava 

disponibilizando o serviço contratado (internet móvel). E mesmo após o 

ingresso do litígio na esfera judicial, a requerida não buscou produzir 

provas para comprovar a disponibilização do serviço. Neste ínterim, 

dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, ser direito básico do consumidor a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova quando for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. O que vale 

para a aplicação desta regra é a vulnerabilidade do consumidor, ou seja, 

do ponto de vista técnico, há o desconhecimento da questão em si, ou a 

dificuldade de obtenção de dados mais complexos. É o caso dos autos, 

pelo que entendo aplicável a inversão do onus probandi. Em face da 

negativa de recebimento do serviço contratado, incumbia à ré o ônus de 

comprovar, por qualquer meio idôneo de prova, a oferta do mesmo, o que 

não ocorreu. In casu, tratando-se de relação de consumo e, não havendo 

a oferta do serviço, poderá o consumidor optar pela rescisão do contrato, 

nos termos do artigo 35, III do CDC. Art. 35. Se o fornecedor de produtos 

ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o 

consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: [...] III - 

rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente 

antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. Contudo, 

conforme se infere dos autos a empresa requerida não permitiu a rescisão 

do contrato conforme autorizado em lei, pois informou que seria cobrada 

multa no valor de R$ 232,38 (duzentos e trinta e dois reais e trinta e oito 

centavos) (Id. 1422402 p. 2). Neste sentido, colaciona-se jurisprudência: 

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INTERNET. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. APLICAÇÃO DO CDC À 

RELAÇÃO EM EXAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DEMONSTRADA. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. DESCABIMENTO DA 

COBRANÇA, PORQUANTO A RESCISÃO DECORREU DE FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APELO DESPROVIDO. (TJRS, AC 

70059211607, Décima Quinta Câmara Cível, Relator Vicente Barrôco de 

Vasconcello, Julgamento em 11/06/2014). CONSUMIDOR. RESCISÃO DE 

CONTRATO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET. BANDA LARGA 

CLARO 3G. PRESTAÇÃO DEFICITÁRIA DO SERVIÇO. DIREITO À 

RESCISÃO DO CONTRATO SEM MULTA CONTRATUAL. COBRANÇA 

REALIZADA APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. 1. Alegação da parte autora de que o serviço de 

Internet 3G não funciona adequadamente, por problemas no sinal, 

impossibilitando o uso do serviço. Problema, aliás, que já se tornou 

demanda recorrente no Poder Judiciário. 2. Cabia à ré produzir provas da 

inexistência de problemas com o serviço e que a parte autora o utilizava 

de forma natural, conforme contratado. Não tendo produzido tal prova, é 

de se presumir verdadeira a narrativa inicial. 3. Decretada a rescisão do 

contrato, sem a incidência de multa, vez que foi a ré que deu causa ao 

desfazimento da avença. 4. Além da desconstituição das faturas de 

fevereiro e abril, já realizada em sentença, há de incidir a repetição do 

indébito na fatura referente a novembro de 2009, pois já cobrada após o 

cancelamento do serviço, sendo esta cobrança totalmente indevida. 5. 

Dano moral configurado. Com ressalva do entendimento anteriormente 

adotado, tenho que a publicidade enganosa promovida pela ré a fim de 

angariar clientes, a insuficiência dos serviços prestados e a dificuldade 

encontrada pelo consumidor na tentativa de solver o contrato mostram-se 

causas que são ensejo à indenização por dano moral. 6. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 1.500,00, atendendo às funções do instituto e 

em conformidade com o valor utilizado pelo Colegiado em situações 

análogas. (TJRS, AC 71003068202, Primeira Turma Recursal Cível, Relator 

Heleno Tregnago Saraiva, Julgamento em 07.06.2011). Tal contexto 

impediu que o requerente tivesse solucionada a questão e, para agravar a 

situação, a empresa requerida prosseguiu com a indevida expedição das 

faturas mensais, mesmo sem disponibilização do serviço contratado. O 

requerente que fazia jus a rescisão do contrato sem a incidência de multa 

não efetuou o pagamento das faturas indevidas, o que ensejou novo 

agravante: a indevida inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes. 

Resta, portanto, verificado de forma inconcussa que a parte requerida 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. promoveu de forma indevida a inclusão do 

nome do requerente nos cadastro de proteção ao crédito, ao prosseguir 

com a cobrança de contrato cuja rescisão havia sido requerida pelo 

consumidor, estando legalmente estabelecido a não possibilidade de 

cobrança de multa. 2.4. Do dano moral E não diga inexistir prova da 

existência do dano moral sofrido, porquanto este, salvo casos especiais, 

dispensa prova em concreto, tendo em vista que se passa no interior da 

personalidade e existe in re ipsa. É o que se infere, aliás, dos reiterados 

julgados do Superior Tribunal de Justiça: REsp 552513/SC, Resp 

457734/MT, REsp 442.051/RS, REsp 389.879/MG, Resp 332.622/RJ, Resp 

285.854/PB, REsp 313.595, REsp 165.727. Outrossim, não se verifica a 

hipótese de aplicação da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que, embora 

existam outras inscrições no cadastro de inadimplentes em nome do autor 

(Id. 2469608 p. 1), é certo que na data em que foi disponibilizada a 

inscrição relativa ao presente caso, as inscrições anteriores já haviam 

sido excluídas. Reconhecida a existência do dano moral, passo a 

quantificá-lo. A fixação de critérios para a quantificação do dano moral 

permanece a cargo da doutrina e da jurisprudência. Não tem aplicação em 

nosso país o critério da tarifação, pelo qual o quantum das indenizações é 

prefixado. Predomina em nossa legislação o critério do arbitramento pelo 

juiz. Deve o juiz, pois, levar em conta critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade na apuração do quantum, atendidas as condições do 

ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Neste sentido vem 

decidindo reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, a exemplo de 

REsp 135.202-0-SP. Se o valor arbitrado não pode ser muito elevado, de 

modo a evitar o enriquecimento ilícito, por outro lado não deve ser diminuto 

a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Daí a necessidade de se 

encontrar o meio-termo ideal, o qual reputo ser, no caso em apreço, 

levando-se em consideração os critérios supra-referidos (apesar de a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 200 de 610



situação econômica do ofensor ser boa, a do ofendido é deveras 

inconsistente, conforme fez prova para a obtenção da justiça gratuita), a 

quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que se mostra satisfatória e 

suficiente para minimizar os danos sofridos. 2.5. Da alegação de litigância 

de má-fé Limitando-se a parte autora a utilizar-se dos meios idôneos e 

adequados para exercer o seu direito constitucional de ação, não praticou 

ato que pudesse ser enquadrado nas hipóteses do art. 80 do CPC. Por 

não restar caracterizada a figura da litigância de má-fé, incabível a 

condenação na multa mencionada no art. 81 do CPC. 3. DISPOSITIVO 3.1. 

Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com base 

nos artigos 1º, III, 5º, V e X, da CF e 186 do Código Civil, 485, VI, do CPC, 

julgo: a) EXTINTO sem resolução do mérito o presente processo em face 

de SERASA S.A. e BOA VISTA SERVIÇOS S.A., excluindo-as do pólo 

passivo da presente ação, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade; b) 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de 

Rescindir o contrato de prestação de serviços nº 0254950806, firmado 

com a ré Telefônica Brasil S.A., sem aplicação de multa e, por conseguinte 

DECLARAR a inexistência da dívida concernente aos valores de R$ 

239,97 (duzentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos); c) 

CONFIRMAR os efeitos da liminar anteriormente concedida; d) CONDENAR 

a ré TELEFÔNICA BRASIL S/A no pagamento à parte autora da importância 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), relativamente aos danos morais sofridos, 

devidamente acrescida da correção monetária calculada pelo INPC e dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), ambos 

devidos desde a data da presente sentença até o efetivo pagamento 

(Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável a Súmula 54 do STJ, já 

que antes do arbitramento não há como existir mora). 3.2. Pela 

sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a parte 

ré Telefônica Brasil S.A. condenada no pagamento da integralidade das 

custas e despesas processuais, além da verba advocatícia ao advogado 

do autor que, nos termos do artigo 85, § 2, do CPC e, considerando-se o 

trabalho por ele realizado, fixo em 20% sobre o valor da condenação. 

Condeno, ainda, o autor, por ter dado causa indevida, ao pagamento aos 

advogados dos requeridos SERASA S.A. e BOA VISTA SERVIÇOS S.A da 

verba honorária de R$ 1.000,00 (um mil reais). 3.3. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 16 de julho de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004975-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

LEONI MARIA BLUME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Agendado pericia do processo 1004975-37.2017.8.11.0045. . para dia 

21/11/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000147-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DEZORDI (AUTOR(A))

IDENE APARECIDA DELA CORT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (RÉU)

ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000147-95.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): JOAO CARLOS DEZORDI RÉU: BUNGE ALIMENTOS S/A 

Vistos. 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as 

provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência. 2. Ato 

contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, não se 

excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito. 3. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS 

DO RIO VERDE, 5 de outubro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004513-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELDITE PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

ANDREIA LEHNEN (ADVOGADO(A))

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004513-80.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): ELDITE PEREIRA DE ARAUJO RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) 

dias, especificar as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência. 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do 

processo, não se excluindo possibilidade de eventual julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito. 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 5 de outubro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 152623 Nr: 1491-94.2018.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEP, PVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT

 Vistos.

1. Conquanto a obrigação tenha sido cumprida pela parte requerida, certo 

é que a mesma se deu devido ao cumprimento da decisão liminar, o que 

consequentemente não acarreta a perda do objeto, devendo a ação 

prosseguir visando a confirmação da liminar deferida.

Neste sentido, colaciona-se jurisprudência do Egrégio Tribunal de Mato 

Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DIFUSO E 

COLETIVO. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO AO PRÉDIO COMERCIAL ÀS 

NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

(APCIP). FIXAÇÃO DE TUTELA INIBITÓRIA. CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROCEDÊNCIA DO JUÍZO DE 

MÉRITO. RATIFICAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. FIXAÇÃO DE 

PENALIDADES. INTERDIÇÃO CUMPRIDA À ÉPOCA. AUSÊNCIA DE PRAZO 

PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS. SANÇÃO 

PECUNIÁRIA EXCLUÍDA. RECURSOS PROVIDOS. 1. Não há que se falar em 

perda do objeto em razão do cumprimento de liminar, uma vez que se 

impõe o julgamento do mérito para reconhecimento definitivo do direito da 

parte, sob pena de sua pretensão deixar de ser implementada como 

obrigação de fazer por parte da Fazenda Pública, em razão do caráter 

precário da medida liminar, que é passível de revogação a qualquer tempo. 

2. A tutela inibitória atinente à interdição do prédio em caso de 

transgressão à sentença encontra lastro no §4º do artigo 461 do 

CPC/1973, cuja medida era colocada à disposição do julgador para 

conferir efetividade às decisões judiciais e, sobretudo, à respeitabilidade 

da própria ordem jurídica, previndo não somente a ofensa a direitos 

fundamentais como também e, principalmente, aos fundamentos da 

República Federativa do brasil, entre eles, a dignidade do meio ambiente e 

da população. 3. Evidenciado o interesse público pela prevenção e 

combate a incêndio e pânico aos condôminos do Palácio do Comércio e 

aos transeuntes locais e do calçadão, bem como ante a evidente 

morosidade com que o Apelante tratou o assunto, mostrou-se necessária 

e útil à tutela inibitória. No entanto, à míngua de provas em relação ao seu 

descumprimento, bem como a ausênciad de prazo para a implementação 

das obrigações impostas ao condomínio, a sanção pecuniária importa na 

sentença deve ser excluída. (TJMT, AC 143689/2014, Desembargadora 

Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

31.01.2017).

2. No entanto, bem pode o pedido de f. 56 tomar forma de desistência do 

feito, pelo que determino a intimação dos requeridos para manifestar 
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eventual concordância com a desistência da ação.

 3. Caso não haja concordância, diante do acima exposto, aguarde-se o 

decurso do prazo para apresentação da contestação pelo requerido 

Estado de Mato Grosso, devendo após ser intimada a parte requerente 

para, querendo, apresentar impugnação.

4. Por fim, vista ao Ministério Público.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000413-19.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS (ADVOGADO(A))

ANDRE PEDRO PICCINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER PAMPANA NICOLAU (ADVOGADO(A))

MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A (RÉU)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000413-19.2016.8.11.0045. AUTOR(A): 

ANDRE PEDRO PICCINI RÉU: MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A Vistos. 

1. MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A, qualificado na inicial, aduziu, em 

sede de preliminar, a incompetência relativa deste juízo para processar e 

julgar a presente demanda, contra si movida por ANDRÉ PEDRO PICCINI, 

aduzindo, em síntese, que o foro competente para o trâmite da referida 

ação é o foro do domicílio do réu, em razão da regra insculpida no artigo 

53, III, a, do CPC. Em réplica, o excepto aduziu que a Competência, em 

caso de reparação de dano, é do local do ato ou fato; ainda, aplica-se o 

CDC à relação havida entre as partes. 2. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Forte no artigo 64, § 2º do CPC, passo à análise 

da preliminar de incompetência. Compulsando o feito, tenho que a presente 

exceção de incompetência merece acolhida. Inicialmente, imperioso 

registrar que a relação firmada entre as partes não é de consumo, já que 

o PULVERIZADOR AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ UNIPORT 2000 PLUS 

reclamado fora utilizado como insumo ou componente da cadeia produtiva 

do ramo negocial do excepto. Nesse sentido, o relato inicial aponta que “o 

Requerente é agricultor (produtor rural), plantando em uma área na cidade 

de Tapurah-MT, Fazenda Santa Clara II, motivo pelo qual no ano de 2012 

precisou adquirir uma máquina agrícola, mais precisamente um Uniport.”. 

Se assim é, inaplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, 

confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO 

CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO 

AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. "Esta Corte Superior 

consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e 

venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado 

destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de 

Defesa do Consumidor. Ausente a relação de consumo, torna-se 

inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º, 

do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou 

compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de 

preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de 

provar fatos que afastem o alegado contra si. Precedentes." (AgRg no 

AREsp 86.914/GO, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 

28/6/2012). 2. Para configuração do dever de indenizar da recorrida, como 

pretende a recorrente, seria imprescindível derruir as conclusões a que 

chegou a Corte local, o que demandaria o reexame do contexto 

fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso 

especial, em razão do óbice contido na Súmula 7 deste Tribunal. 3. Agravo 

interno desprovido. (AgInt no REsp 1657303/SP, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) De 

outro lado, dispõe o artigo 46, caput, do CPC, que “a ação fundada em 

direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em 

regra, no foro do domicílio do réu.” Compulsando o feito, extrai-se que a 

requerida está sediada em Pompéia/SP, consoante declinado na inicial e 

registrado na Nota Fiscal de id. 1046586. Registro, ademais, que não se 

aplica ao presente feito a regra insculpida no artigo 53, IV, a do CPC, uma 

vez que não há qualquer conduta da parte requerida (comissiva ou 

omissiva), violadora de direitos, em Lucas do Rio Verde-MT. Dessa forma, 

certo que o foro competente para a apreciação do caso é o do domicílio da 

parte requerida, sito em Pompéia/SP. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no 

artigo 64 do CPC, acolho a presente exceção para declarar a 

incompetência deste juízo para processar e julgar os autos 

1000413-19.2016.8.11.0045, motivo pelo qual determino sua remessa a 

uma das Varas Cíveis de Pompéia/SP, foro competente para o seu 

deslinde. 4. Decorrido o prazo recursal, certifique-se e remeta-se o 

processo ao d. juízo declinado, na forma do artigo 64, §3º do Código de 

Processo Civil, dando-se baixa e efetuando-se as anotações necessárias. 

5. Intime(m)-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 5 de outubro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004190-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (REQUERENTE)

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO POLTRONIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004190-41.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de outubro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121415 Nr: 1294-13.2016.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA IVETE JACOBSEN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13458-A/MT, Thaiza Cordeiro Sonego - OAB:20210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84602 Nr: 4141-27.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MEINERZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WC NUNES JUNIOR, MIRAX COMERCIO DE 

GRÃOS, NATAL APARECIDO DELIBERALLI, NERI GELLER, WAGNER 

CARLOS NUNES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504/MT, DERLISE 

MARCHIORI - OAB:20014/O, Fabiani Pereira de Souza - 

OAB:MT0021223O, JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - OAB:14225, 

WANESSA ZAGNER GONÇALVES - OAB:OAB/MT 23.292

 Tendo em vista o ofício de fl. 736, em que o Serasa comunicou 

cumprimento da ordem judicial, deixo de cumprir a decisão retro, bem como 

INTIMO o requerido NATAL APARECIDO DELIBERALLI para que, no prazo 

de de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119809 Nr: 451-48.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELOMENA BUNKOSKI KAMINSKI, FELOMENA 

BUNKOSKI KAMINSKI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO KAMINSKI, ESTADO DO 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:OAB/SP 360305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 159876 Nr: 5800-61.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DILLI - OAB:29E517, 

Fernando Hackmann Rodrigues - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte EXEQUENTE para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 160980 Nr: 6429-35.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - 

SANEPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PAIVA, LUCAS 

PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE SOUZA SCREMIN - 

OAB:OAB/PR 32.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte AUTORA para que providencie o pagamento da diligência 

do oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80879 Nr: 49-06.2012.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINA SEVERINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:

 Processo n.º 49-06.2012.811.0045 – CÓD. 80879.

Tendo em vista o razoável lapso de tempo transcorrido desde o protocolo 

da petição acostada à fl. 244, intime-se novamente a requerente para que, 

no prazo de 20 (vinte) dias, providencie, no processo, a liquidação do 

valor total efetivamente devido e comprove o valor obtido na venda do 

bem.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86810 Nr: 610-93.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZABETE MARIA MEILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - 

OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:MAT. 1662135

 Processo n.º 610-93.2013.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120289 Nr: 683-60.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE FERNANDA GALERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON CORREA MUNIZ E CIA LTDA, 

QUERINO AMANCIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 683-60.2016.811.0045.

Intime-se a parte autora, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo e se 

manifeste acerca da certidão negativa de intimação juntada à fl. 74.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112828 Nr: 5397-97.2015.811.0045

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO ALVES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16859/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5397-97.2015.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Cite-se a Fazenda Pública para, no prazo de 30 (trinta) dias, opor 

embargos à execução [art. 910 do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 14642 Nr: 529-28.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G&GL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUEL PRUDÊNCIO BORGES - 

OAB:MT/3838, MARCELO PESSÔA - OAB:6734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 529-28.2005.811.0045.

Intime-se a exequente, mediante a expedição de carta, guarnecida com 

aviso de recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie 

o andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 
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julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102792 Nr: 144-31.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIZAEL DE SOUZA - 

OAB:16.842, PERSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12.295/MT

 Portanto, diante desta moldura, tomando-se em consideração que no 

momento da prolação/publicação das decisões que fixaram e modificaram 

a verba honorária, o Código de Processo Civil de 2015 já estava em vigor, 

havendo vedação expressa, não há que se falar em compensação da 

verba honorária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

compensação/acerto de contas. Intime-se o exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, promova andamento no processo. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 04 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41961 Nr: 2270-93.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DO GESSO-COMERCIO E 

GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA-ME, CHEILA DAIANE DE OLIVEIRA 

AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2270-93.2011.811.0045 – CÓD. 41961.

Considerando-se que a consumação da intimação pessoal das 

executadas, secundada com o exaurimento de todos os meios tradicionais 

de localização, inclusive através de pesquisa realizada em bancos de 

dados de natureza pública (fls. 135/136, 143/144, 151/156 e 165), se 

frustrou, proceda-se à intimação das executadas, mediante a expedição 

de edital [art. 275, § 2.º c/c o art. 256, inciso II e § 3.º, ambos do Código de 

Processo Civil], para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realizem o 

pagamento integral do débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do 

Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem 

quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de 

penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de impugnação [art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 11816 Nr: 602-34.2004.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, BB- ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO S/A, BB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:3536-B, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298-O/MT

 Processo n.º 602-34.2004.811.0045 – CÓD. 11816.

Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema CEI/Anoreg, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de bens imóveis em nome da executada.

Com a juntada do extrato, que segue em anexo, e demonstra a ausência 

de bens imóveis em nome da executada, intimem-se os exequentes para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promovam o andamento no processo e 

indiquem bens que compõem o cabedal da devedora, passíveis de 

constrição judicial.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 12274 Nr: 1068-28.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735 

MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT, SILVIO ANTONIO FAVERO - OAB:4.283MT

 Processo n.º 1068-28.2004.811.0045.

Compulsando o processo, depreende-se que, as partes entraram em 

acordo quanto ao pagamento da dívida, que foi devidamente homologado 

(fls. 265/269 e 270). Nesse interim, a exequente se manifestou, noticiando 

o descumprimento das condições da avença.

Considerando-se que a homologação de acordo, efetivada no curso de 

ação de execução, acarreta, de maneira automática e linear, na 

suspensão do processo até o integral cumprimento das condições 

idealizadas na transação civil — jamais na extinção do processo — [art. 

792, paragrafo único do Código de Processo Civil/1973; art. 922, 

paragrafo único do Código de Processo Civil/1973], deflui-se, por força de 

proposição lógica, que o inadimplemento/descumprimento do acordo, por 

parte do devedor, implica na retomada do curso da demanda 

expropriatória, com a consequência de que a adoção do rito concernente 

ao cumprimento de sentença desponta como medida totalmente incabível 

[cf.: TJRS, Agravo de Instrumento n.º 70053488466, 17.ª Câmara Cível, 

Rel.: Des. Gelson Rolim Stocker, j. em 06/03/2013; TJRS, Apelação Cível 

n.º 70052525847, 17.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Elaine Harzheim Macedo, j. 

em 31/01/2013].

Por via de consequência, diante desta moldura, partindo da premissa de 

que o devedor-executado descumpriu com as condições estabelecidas no 

acordo, dado à suspensão da demanda, decorrente da homologação do 

acordo, DEFIRO o pedido veiculado por parte da exequente, para o fim de: 

a) DETERMINAR que a demanda expropriatória prossiga de acordo com as 

disposições concernentes à execução para entrega de coisa incerta; b) 

DECRETAR a rescisão da transação civil.

Considerando-se a ultimação de citação do executado e a mora contratual, 

com fundamento no teor do art. 806, §2º, do Código de Processo Civil, 

DETERMINO a expedição imediata de mandado de busca e apreensão. 

INDEFIRO o pedido de penhora de bens, visto que incompatível, nesta 

quadra processual, com o procedimento de ação de execução para 

entrega de coisa.

Intimem-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39278 Nr: 4303-90.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR BATISTA DA COSTA ME, 

VALDEMIR BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4303-90.2010.811.0045.

Intime-se o exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40787 Nr: 1092-12.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DOS SANTOS FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15687-A/MT, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15686-A, FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1092-12.2011.811.0045.

Com lastro no conteúdo normativo do art. 72, inciso II e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e do art. 3.º, inciso VI da Lei Complementar 

Estadual n.º 146/2003, determino que o processo seja encaminhado à 

Defensoria Pública para que atue na condição de curador especial do 

executado, citado por edital, e apresente manifestação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 10597 Nr: 2000-50.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZACARIAS IBERS, CECÉLIA IBERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT, 

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17.865 MT

 Processo n.º 2000-50.2003.811.0045 – CÓD. 10597.

Como medida de prudência, a fim de se colher informações acerca da 

impenhorabilidade do bem imóvel, e tendo em vista a resposta negativa do 

ofício de fl. 290, DETERMINO a intimação da exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove nos autos a distribuição da carta precatória 

expedida (fl. 259).

Expeça-se novo ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Sorriso/MT, com o objetivo de requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, a 

remessa de informações claras e objetivas sobre a existência de bens 

registrados em nome dos executados, na medida em que a resposta 

acostada às fls. 260/262 possui um corte no cabeçalho das matrículas, 

não sendo possível a correta compreensão do número das matrículas e a 

quantidade de imóveis existentes.

Solicitem-se informações da carta precatória expedida à fl. 286.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 116585 Nr: 7607-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO JOSÉ KUNST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIA VIRGINIA FRANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

DE REZENDE - OAB:10955

 Processo n.º 7607-24.2015.811.0045.

Defiro o desentranhamento dos cheques juntados na fl. 10, mediante cópia 

nos autos, em favor da executada Lidia Virginia Franchin.

Intime-se. Após, arquive-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 593 Nr: 7-21.1993.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLRVL-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSFECC, NFDR, JFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7-21.1993.811.0045.

Intime-se o exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 123043 Nr: 2099-63.2016.811.0045

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAS, JFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS, EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT, 

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:13458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2099-63.2016.811.0045.

Considerando-se a existência de dívidas tributárias, registradas em nome 

do espólio dos bens deixados em razão do óbito da ‘de cujus’ Maria 

Aurineide Soares, DEFIRO o requerimento de levantamento de valores, na 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), depositados em conta bancária 

existente no Banco do Brasil S/A, com o objetivo de viabilizar a liquidação 

da totalidade dos débitos tributários, relacionados à empresa existente e 

para o seu encerramento, devendo o inventariante realizar a devida 

prestação de contas no processo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Expeça-se alvará.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 137936 Nr: 2233-56.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE BANDEIRA RIBEIRO, JVAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2233-56.2017.811.0045.

Intime-se a parte autora, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da impugnação 

apresentada pelo requerido às fls. 32/36.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106997 Nr: 2320-80.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON DE SOUZA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2320-80.2015.8.11.0045.

Considerando-se que se exauriu sem impugnação, o prazo de 

manifestação das partes sobre o teor do laudo pericial, com fundamento 

no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do 

Conselho da Justiça Federal, DETERMINO que se expeça requisição de 

pequeno valor, com o objetivo de proceder ao pagamento dos honorários 

do perito.

À míngua da existência de necessidade de se produzir outros meios de 

prova, DECLARO encerrada a instrução processual e determino a 

abertura de vista dos autos às partes, primeiramente ao autor, para que, 

no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, apresentem alegações finais.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106152 Nr: 1897-23.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RAMOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1897-23.2015.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, mediante a observância da regra 

prevista no teor do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 135387 Nr: 12088-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RUBIS DATSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 Vistos etc.,(...) Portanto, diante da inexistência de estabelecimento 

adequado ao regime semiaberto, determino o cumprimento de pena 

privativa de liberdade, até que surja vaga em estabelecimento prisional 

adequado, sob as seguintes condições:1. Trabalhar durante o período 

diurno, permanecendo recolhido na sua residência durante o período das 

19:00 horas às 06:00 horas de segunda a sexta-feira e integralmente nos 

finais de semana e feriados, salvo se trabalhar no período das 07:00 às 

12:00 horas aos sábados, desde que comprove nos autos;2. Comprovar o 

exercício de atividade lícita no prazo de 30 (trinta) dias;3. Não frequentar 

lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, 

ainda, se abster de frequentar bares, casa de jogos, botequins, 

prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de 

bebidas alcoólicas;4. Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou 

arruaças;5. Não ingerir bebidas alcoólicas e nem consumir ou usar drogas 

proibidas;6. Comparecer em juízo, mensalmente, entre o dia 10 (dez) e o 

dia 20 (vinte) de cada mês, para informar onde mora e onde está 

trabalhando;7. Monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira 

eletrônica, com perímetro definido na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

e respeitando as normas acerca da sua utilização, constantes no artigo 

1.701 da CNGC/MT: I - receber visitas do servidor responsável pela 

monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas 

orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar 

de qualquer forma, o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir 

que outrem o faça; III - informar, de imediato, as falhas no equipamento ao 

órgão ou entidade responsável pela monitoração eletrônica.Dessa feita, 

para que o recuperando seja devidamente admoestado acerca das novas 

condições de cumprimento de pena que lhe estão sendo impostas, 

designo audiência admonitória para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 

14h00min.Intime-se o recuperando.Ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 130703 Nr: 6004-76.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON LUZZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B, VÂNIA FÁTIMA VIAN - OAB:54154/PR

 Vistos etc.,(...) .Portanto, diante da inexistência de estabelecimento 

adequado ao regime aberto, determino o cumprimento de pena privativa de 

liberdade, até que surja vaga em estabelecimento prisional adequado, sob 

as seguintes condições, sem prejuízo de outras:1. Trabalhar durante o 

período diurno, permanecendo recolhido na sua residência durante o 

período das 20:00 horas às 06:00 horas de segunda a sexta-feira e 

integralmente nos finais de semana e feriados, salvo se trabalhar no 

período das 07:00 às 12:00 horas aos sábados, desde que comprove nos 

autos;2. Comprovar o exercício de atividade lícita no prazo de 30 (trinta) 

dias;3. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser 

as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casa de 

jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e 

consumo de bebidas alcoólicas;4. Não praticar novos crimes, badernas, 

brigas ou arruaças;5. Não ingerir bebidas alcoólicas e nem consumir ou 

usar drogas proibidas;6. Comparecer em juízo, bimestralmente, entre o dia 

10 (dez) e o dia 20 (vinte) de cada mês, para informar onde mora e onde 

está trabalhando.Dessa feita, para que o recuperando seja devidamente 

admoestado acerca das novas condições de cumprimento de pena que 

lhe estão sendo impostas, designo audiência admonitória para o dia 19 de 

fevereiro de 2019, às 13h00min.Intime-se o recuperando.Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159033 Nr: 5252-36.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IKARO DO NACIMENTO PINTO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 Vistos etc.,

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 107, verifica-se que o 

recuperando encontra-se, atualmente, em local incerto e não sabido. 

Assim sendo, determino a devolução do presente feito à Comarca de 

origem, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 109345 Nr: 355-45.2014.811.0096

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIANA APARECIDA SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097-A

 Vistos etc.,

Ante o teor da certidão do oficial de justiça de fl. 46/verso, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação.

Após, retornem-me conclusos.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 144533 Nr: 5949-91.2017.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES, 

LUCAS JUNIOR MORAIS LIMA RIZZI, LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA, 

CAIO PEREIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O, Fabiani Pereira de Souza - OAB:MT0021223O

 Vistos etc.,

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

institucionais, ofereceu denúncia contra Gustavo Henrique Espíndola 

Lopes, Lucas Junior Morais Lima Rizzi, Lucas Nunes Olímpio da Silva e 

Caio Pereira Teixeira, qualificado nos autos, dando-o como incurso no 

delito descrito no artigo 33, “caput”, e no artigo 35, “caput”, da Lei nº. 

11.343/2006, na forma do artigo 69, “caput”, do Código Penal.

Após regular tramitação processual, em sede de debates orais, o membro 

do Ministério Público pugnou: 1) pela condenação do acusado Lucas 

Nunes Olímpio da Silva na prática do crime de tráfico ilícito de droga, 

absolvendo-o do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de 

droga; 2) Absolvição dos acusados Gustavo Henrique Espíndola Lopes, 

Lucas Junior Morais Lima Rizzi e Caio Pereira Teixeira das imputações que 

lhes são feitas na denúncia por falta de provas para a condenação.

Por sua vez, a Defensoria Pública rogou pela absolvição dos acusados 

das imputações que lhes são feitas na denúncia por falta de provas para 

a condenação.

FUNDAMENTAÇÃO.

“Ab initio”, esclareça-se que, tratando-se de ação penal pública 

incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária 

legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, e não 

havendo nulidades a serem sanadas, o feito está pronto para a análise do 

mérito.

1) Do crime de tráfico ilícito de droga

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva 

encontra-se devidamente comprovada, haja vista o contido no Auto de 

Prisão em Flagrante delito de fl. 05, no Boletim de Ocorrência de fl. 53/55, 

no Auto de Apreensão de fl. 56, no Exame Preliminar de Constatação de 

fls. 58/59, no Laudo Preliminar de Constatação em Substancia 

Entorpecente de fls. 99/100 e no Laudo Pericial Definitivo de Constatação 

de Droga de fls. 122/124.

Quanto à coautoria delitiva, tenho que restou cabalmente demonstrada nos 

autos em relação ao acusado Lucas Nunes Olímpio da Silva, conforme 

abaixo se observa.

A uma, pois os policiais João Adelar Godois Santana e José Barbosa 

Trajano, quando inquiridos em juízo (CD de fl. 130), sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa, narraram que receberam denúncias 

anônimas de que na casa diligenciada estava havendo comercialização de 

entorpecente. Narraram, outrossim, que efetuaram buscas na citada casa 

e encontraram lá droga ilícita, balança de precisão e objetos de origem 

ilícita.

A duas, pois os acusados Gustavo Henrique Espindola Lopes, Lucas 

Junior Morais Lima Rizzi e Caio Pereira Teixeira, quando interrogados em 

juízo (CD de fl. 130), declararam que a casa e a droga apreendida eram do 

acusado Lucas Nunes Olímpio da Silva. Declararam, outrossim, que são 

usuários de droga e estavam no local consumindo entorpecente fornecido 

pelo acusado Lucas Nunes.

A três, pois o acusado Lucas Nunes Olímpio da Silva, quando interrogado 

em juízo (CD de fl. 130), aduziu que a casa e a droga apreendida eram 

dele e que os demais acusados estavam no local consumindo droga 

fornecida por ele. Aduziu, outrossim, que a droga apreendida era para o 

seu consumo.

De outro lado, tenho que inexiste prova mínima produzida em juízo, sob o 

crivo do contraditório e da ampla defesa, a alicerçar veementemente a 

coautoria delitiva em relação aos acusados Gustavo Henrique Espindola 

Lopes, Lucas Junior Morais Lima Rizzi e Caio Pereira Teixeira, conforme 

exigência do artigo 155 do CPP.

A rigor, pode-se até duvidar de uma conduta inocente por parte dos réus. 

É possível mesmo que reste em cada um dos agentes da lei - Policiais, 

Promotores e Magistrados - a íntima convicção relativa à culpa dos 

acusados. No entanto, para uma condenação tão grave e de efeitos tão 

severos, o convencimento subjetivo há de estar, além dos argumentos, 

minimamente provado. Além do que, seria inadmissível, em não havendo 

provas seguras e sérias, a condenação em razão da presunção de 

culpabilidade do acusado.

O onus probandi cabia ao Ministério Público, ex vi do art. 156 do Código de 

Processo Penal, contudo, no caso versando, entendo que o mesmo não 

se desincumbiu desse ônus.

Ademais, além da fragilidade das provas que instruem o processo, não se 

pode olvidar que nesta fase processual prepondera-se o princípio in dúbio 

pro reo.

Nesse sentido:

“Aplicação do princípio “in dúbio pro reo”. Autoria pelo apelante sinaliza 

como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, 

exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, a prova para condenar, 

deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”. Deram parcial 

provimento. Unânime (RJTJESRS 177/136)”. (In Código de Processo Penal 

Interpretado – Júlio Fabbrine Mirabete – Editora Atlas – 5ª edição – 1997 – 

p. 497).

Destarte, constam dos autos apenas resquícios de prova. Assim, há que 

se ater que as evidências são pífias para dar azo a uma condenação, 

ipsis verbis:

 "Quando assim não suceder, desenhar-se-à dúvida pertinente ao exato 

evolver fático, dúvida esta que, pela tisna da precariedade e insuficiência 

do conjunto probatório, há de ser solucionada e dirimida com fulcro no non 

liquet e conseqüente in dubio pro reo". (In PROVA PENAL de Fernando de 

Almeida Pedroso, Aide Editora, 1994, p. 59).

Portanto, d[o arcabouço probatório ínsito no bojo dos autos, não é possível 

extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar a coautoria dos 

acusados Gustavo Henrique Espindola Lopes, Lucas Junior Morais Lima 

Rizzi e Caio Pereira Teixeira.

Por fim, no que tange a natureza mercantil da droga apreendida, tenho que 

restou estreme de dúvida, haja vista as declarações dos policiais alhures 

citadas; as denúncias anônimas de tráfico ilícito de drogas no local; a 

quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida; os objetos 

apreendidos no local, notadamente a balança de precisão e res furtiva; 

além do acusado Lucas Nunes não ter comprovado o exercício de 

emprego lícito.

Logo, a condenação do acusado Lucas Nunes Olímpio da Silva e a 

absolvição dos acusados Gustavo Henrique Espindola Lopes, Lucas 

Junior Morais Lima Rizzi e Caio Pereira Teixeira da prática do crime de 

tráfico ilícito de droga é medida que se impõe.

2) Do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de droga

Analisando detidamente os autos, verifico que os requisitos legais do 

crime em comento não restaram devidamente comprovados nos autos, 

conforme exigência do artigo 155 do CPP.

A rigor, pode-se até duvidar de uma conduta inocente por parte dos réus. 

É possível mesmo que reste em cada um dos agentes da lei - Policiais, 

Promotores e Magistrados - a íntima convicção relativa à culpa dos 

acusados. No entanto, para uma condenação tão grave e de efeitos tão 

severos, o convencimento subjetivo há de estar, além dos argumentos, 

minimamente provado. Além do que, seria inadmissível, em não havendo 

provas seguras e sérias, a condenação em razão da presunção de 

culpabilidade do acusado.

O onus probandi cabia ao Ministério Público, ex vi do art. 156 do Código de 

Processo Penal, contudo, no caso versando, entendo que o mesmo não 

se desincumbiu desse ônus.

Ademais, além da fragilidade das provas que instruem o processo, não se 

pode olvidar que nesta fase processual prepondera-se o princípio in dúbio 

pro reo.
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Nesse sentido:

“Aplicação do princípio “in dúbio pro reo”. Autoria pelo apelante sinaliza 

como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, 

exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, a prova para condenar, 

deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”. Deram parcial 

provimento. Unânime (RJTJESRS 177/136)”. (In Código de Processo Penal 

Interpretado – Júlio Fabbrine Mirabete – Editora Atlas – 5ª edição – 1997 – 

p. 497).

Destarte, constam dos autos apenas resquícios de prova. Assim, há que 

se ater que as evidências são pífias para dar azo a uma condenação, 

ipsis verbis:

 "Quando assim não suceder, desenhar-se-à dúvida pertinente ao exato 

evolver fático, dúvida esta que, pela tisna da precariedade e insuficiência 

do conjunto probatório, há de ser solucionada e dirimida com fulcro no non 

liquet e conseqüente in dubio pro reo". (In PROVA PENAL de Fernando de 

Almeida Pedroso, Aide Editora, 1994, p. 59).

Portanto, do arcabouço probatório ínsito no bojo dos autos, não é possível 

extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto 

condenatório dos acusados Gustavo Henrique Espindola Lopes, Lucas 

Junior Morais Lima Rizzi, Caio Pereira Teixeira e Lucas Nunes Olímpio da 

Silva.

Logo, a absolvição dos acusados é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE 

EM PARTE a denúncia, para CONDENAR o acusado LUCAS NUNES 

OLIMPIO DA SILVA, qualificado nos autos, na prática do crime descrito no 

artigo 33, “caput”, da Lei n° 11.343/2006; e ABSOLVER os acusados 

GUSTAVO HENRIQUE ESPINDOLA LOPES, LUCAS JUNIOR MORAIS LIMA 

RIZZI e CAIO PEREIRA TEIXEIRA, qualificados nos autos, das imputações 

que lhes são feitas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena prevista para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, “caput”, 

da Lei n. 11.343/2006) é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e 

pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

 Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as 

circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no 

artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores 

reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 

05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância 

atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP), contudo, 

deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por força do disposto na 

Súmula n° 231 do C. STJ.

 Na terceira e última fase, tratando-se de agente primário, de bons 

antecedentes, e que não se dedica às atividades criminosas e nem integra 

organização criminosa, reconheço a causa de diminuição de pena do § 4º, 

do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e de consequência reduzo a pena na 

fração máxima de 2/3 (dois terços), encontrando a pena definitiva de 01 

(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) 

dias-multa.

Fixo o regime de pena inicialmente aberto, conforme o disposto no artigo 

33, § 2º, alínea “c”, do CP.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena 

privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas 

e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal competente.

Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do 

salário-mínimo vigente na época do fato, face a situação econômica do 

acusado.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno o acusado Lucas Nunes Olímpio da Silva nas custas e despesas 

processuais, contudo suspendo a cobrança por ser beneficiário da 

assistência judiciária gratuita, vez que assistido pela Defensoria Pública, 

com a ressalva do artigo 12 da Lei n° 1.060/50.

Tendo em vista a absolvição, com fundamento no artigo 594 do CPP, 

permito que os acusados Gustavo Henrique Espindola Lopes, Lucas 

Junior Morais Lima Rizzi e Caio Pereira Teixeira aguardem eventual 

recurso em liberdade. Por consequência, revogo o decreto preventivo em 

relação aos mesmos e determino a expedição incontinenti de alvará de 

soltura, se por outro motivo não estiverem presos.

Tendo em vista a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direito, permito que o acusado Lucas Nunes Olimpio da Silva aguarde 

eventual recurso em liberdade. Via de consequência, revogo o decreto 

preventivo em relação ao mesmo e determino a expedição incontinenti de 

alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Proceda-se a incineração da substância entorpecente apreendida (fl. 56), 

lavrando-se Auto Circunstanciado.

Tratando-se de produto ou instrumento do crime, conforme prova alhures 

citada, com fundamento no artigo 63, da Lei n/º 11.343/2006, decreto a 

perda em favor da União da balança de precisão e da quantia em dinheiro 

apreendida (fl. 56).

Quantos aos demais objetos apreendidos e sem destinação específica (fl. 

56), proceda-se na forma do artigo 123 do CPP.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se, em seguida procedam-se aos 

seguintes atos: 1) Oficie-se ao Instituto de Identificação Nacional e 

Estadual; 2) Anote-se no Sistema Apolo; 3) Comunique-se a condenação 

ao TRE/MT; 4) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva do acusado 

condenado, encaminhando-a ao Juízo Competente; 5) Lance o nome do 

réu condenado no rol dos culpados; 6) Oficie-se a SENAD, nos termos do 

artigo 63 da Lei nº 11.343/2006; 7) Cumpram-se as demais determinações 

previstas na CNGC/MT.

Após, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 147442 Nr: 7857-86.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DA SILVA SANTOS, MATEUS DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Réu Joel, na pessoa de seu procurador, para que, diante 

da tempestividade do Recurso de fls. 342, no prazo legal, apresente suas 

Razões Recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 144220 Nr: 5750-69.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SILVEIRA THYS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuel Antonio Baccin - 

OAB:92.007

 Vistos etc.,

1 – Tendo em vista o teor do petitório de fls. 22/23, bem como o caráter 

itinerante da carta precatória, remetam-se os autos à Comarca de 

Erechim/RS, com as baixas e anotações de estilo, consignado nossas 

homenagens.

 2 – Antes, porém, comunique-se ao Juízo Deprecante.

3 - Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

DAVID BRAZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMADO(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMANTE(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003185-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PORTAL DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIANA DE BONA TSCHOPE (ADVOGADO(A))

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 05 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001122-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001122-83.2018.8.11.0045. REQUERENTE: BRUNA DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Converto o julgamento em 

diligência, considerando que o comprovante de endereço juntado na inicial 

não tem como titular o autor, determino, nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia 

de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços 

de telefonia, consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas 

as páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço 

idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção 

(art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no 

nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação 

conjugal ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. 

Ressalto que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEIS DE SOUSA CARVALHO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000866-43.2018.8.11.0045. REQUERENTE: IVANEIS DE SOUSA 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Converto o julgamento em 

diligência, considerando que o comprovante de endereço juntado na inicial 

não tem como titular o autor, determino, nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia 

de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços 

de telefonia, consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas 

as páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço 

idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção 

(art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no 

nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação 

conjugal ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. 

Ressalto que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

IVANEIS DE SOUSA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000864-73.2018.8.11.0045. REQUERENTE: IVANEIS DE SOUSA 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Converto o julgamento em diligência, considerando que o comprovante de 

endereço juntado na inicial não tem como titular o autor, determino, nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 06 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001296-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAURO LUIZ BOURSCHEID (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY VITORINO DA ROCHA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por meio de seu advogado e via DJE, 

acerca da audiência de conciliação designada para o dia 22/11/2018, às 

14h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-68.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VALCANAIA (REQUERENTE)

CARLA ADELITA MOLINARI DAROLD VALCANAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM - OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo assinalado na determinação judicial 

anterior, INTIMO a parte autora para manifestação no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 05 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000652-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ADRIANO DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 05 de outubro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001314-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FELIPE DOS SANTOS MOURA (EXEQUENTE)

FABIO RICARDO CAVINA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

MAISA ALVES DO CARMO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 05 de outubro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004648-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CAROLINA FERREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 22/11/2018. às 14:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001550-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

ELIZIANE KOCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 22/11/2018. às 15:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002994-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VERONICA DA SILVA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002994-36.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VERONICA DA SILVA 

RODRIGUES LEITE REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos. Converto o julgamento em diligência. Considerando que o 

comprovante de endereço juntado na inicial não está no nome do 

requerente, bem como não ficou evidenciada a relação entre o titular do 

comprovante de endereço e o reclamante, determino, nos termos do artigo 

317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar 

nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada 

(cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de 

serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação de imóvel 

com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de 

endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de 

outubro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003327-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Thiago Ribeiro (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGO EZEQUIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003327-85.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: R. A. DISTRIBUIDORA DE 

PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME EXECUTADO: ALIANCA COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ME Vistos. Para justa e eficaz 

solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de 

conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE o requerido e INTIME-SE a 

parte autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se 

também que o não comparecimento da parte reclamada à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a 

parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência de instrução e 

julgamento. Não havendo acordo na audiência de conciliação, a reclamada 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a 

audiência de instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 

9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

munido dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena 

de revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Intime-se. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010331-93.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDRADE LACERDA (REQUERENTE)

CYNTHIA RODRIGUES HASSE (ADVOGADO(A))

MARCELO EDVINO LUFT (ADVOGADO(A))

EDUARDO GABRIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRIK CAMARGO NEVES (ADVOGADO(A))

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010331-93.2014.8.11.0045. REQUERENTE: CARLA ANDRADE LACERDA 

REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Vistos. 

Defiro levantamento dos valores depositados nos autos em favor do 
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Autor. Intimem-se as partes, nos termos do Provimento 68/2018 do CNJ. 

Decorrido o prazo legal, expeça-se o alvará para liberação dos valores. 

Intime-se pessoalmente o Autor para tomar ciência desta decisão, nos 

termos do art. 450, §3º da CNGC. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004163-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO KLUGE EIRELI - ME (REQUERENTE)

LIDIO FREITAS DA ROSA (ADVOGADO(A))

SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004163-92.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SK TECNOLOGIA EM 

INFORMATICA LTDA - EPP, RODRIGO KLUGE EIRELI - ME REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Vistos. RECEBO o recurso inominado com 

fundamento no artigo 41 da Lei n. 9.099/95. Intime-se a parte recorrida, 

para que no prazo legal, apresente contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Única Recursal. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002000-76.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

DAYANE DO NASCIMENTO MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002000-76.2016.8.11.0045. REQUERENTE: DAYANE DO NASCIMENTO 

MOURA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Visto etc.,. Determino que a parte 

Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos 

o comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: contas 

de água, energia e telefone, uma vez que, a comprovação da residência 

em nome da parte é essencial para fixação da competência territorial do 

juízo, inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela parte 

reclamante, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua comprovantes de 

residência em seu nome o reclamante deverá comprovar por documento 

idôneo a relação com a pessoa que constará no comprovante de 

residência. Ressalto que no caso dos Juizados Especiais a competência 

territorial pode ser declarada de oficio pelo Magistrado (enunciado 89 do 

FONAJE), portanto, é documento essencial para propositura da ação. 

Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de agosto de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GECINILTON DA SILVA CALDAS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000902-85.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GECINILTON DA SILVA 

CALDAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Converto o 

julgamento em diligência, considerando que o comprovante de endereço 

juntado na inicial não tem como titular o autor, determino, nos termos do 

artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome 

atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação 

de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 06 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002591-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JOSE VALDECIR LEANDRO DA SILVA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002591-04.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ROSELI LEANDRO DA SILVA 

REQUERIDO: JOSE VALDECIR LEANDRO DA SILVA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Considerando que 

o presente feito foi julgado extinto, o pedido de id. 14490013, restou 

prejudicado. Cumpra-se integralmente a sentença de id. 12363097. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 05 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000884-64.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDSON SIQUEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando o pagamento do 

valor acordado entre as partes, Defiro a liberação do valor da quantia 

informada no id 14104548. Cumpra-se o determinado no Provimento 68 do 

Conselho Nacional de Justiça e após, EXPEÇA-SE o competente alvará 

para transferência da quantia depositada nos autos, devendo ser 

observado os dados bancários para transferência informados no Id. 

14475703. Intime-se a reclamante, pessoalmente, da decisão que 

determinação de liberação do valor depositado nos autos, nos termos do 

artigo 450, § 3° da CNGC. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 05 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-76.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

MAYKO KEOMA ENGELBRECHT DESTO (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000448-76.2016.8.11.0045. REQUERENTE: MAYKO KEOMA 

ENGELBRECHT DESTO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S.A. Vistos. Analisando os autos, observa-se que a determinação de 

12821593 para manifestação quanto ao valor remanescente foi 

equivocadamente determinada ao exequente. Dessa forma, intime-se o 

executado para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do 

valor remanescente. Após, conclusos. Às providências. Lucas do Rio 

Verde-MT, 05 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002012-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI PEREIRA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 22/11/2018. às 15:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004104-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE SONIA SANTOS (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004104-41.2016.8.11.0045. REQUERENTE: CLEIDE SONIA SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando o efeito infringente dos 

embargos de declaração, intime-se o embargado para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Deixo de analisar, por enquanto, o recebimento 

do recurso inominado, uma vez que houve oposição de embargos de 

declaração. Após, conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 06 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010442-09.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENILCE CAXIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010442-09.2016.8.11.0045. REQUERENTE: BENILCE CAXIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Considerando o 

pagamento voluntário da condenação, Defiro a liberação do valor da 

quantia informada no id. 1595379. Cumpra-se o determinado no Provimento 

68 do Conselho Nacional de Justiça e após, EXPEÇA-SE o competente 

alvará para transferência da quantia depositada nos autos, devendo ser 

observado os dados bancários para transferência informados no Id. 

1288002. Intime-se a reclamante, pessoalmente, da decisão que 

determinação de liberação do valor depositado nos autos, nos termos do 

artigo 450, § 3° da CNGC. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 06 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002102-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

JAKELINE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002102-30.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JAKELINE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Converto o julgamento em diligência, considerando que o 

comprovante de endereço juntado na inicial não tem como titular o autor, 

determino, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas as páginas 

com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004077-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 05 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIANE PINHEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001567-04.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JAIANE PINHEIRO DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Converto o 

julgamento em diligência, considerando que o comprovante de endereço 

juntado na inicial não tem como titular o autor, determino, nos termos do 

artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome 

atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação 

de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, contrato de 

cessão de moradia da BRF ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001509-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONELIO CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001509-98.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RONELIO CORREA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Converto o julgamento em diligência, 

considerando que o comprovante de endereço juntado na inicial não tem 

como titular o autor, determino, nos termos do artigo 317 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas as páginas 

com firma reconhecida, contrato de cessão de moradia da BRF ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 07 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001218-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON SILVA LIRA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001218-98.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GENILSON SILVA LIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Converto o julgamento em 

diligência, considerando que o comprovante de endereço juntado na inicial 

não tem como titular o autor, determino, nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia 

de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços 

de telefonia, consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas 

as páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço 

idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção 

(art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no 

nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação 

conjugal ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. 

Ressalto que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

FABIO JUNIOR DOS REMEDIOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 05 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002942-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA (EXEQUENTE)

CAROLINA RODRIGUES MIRANDA (ADVOGADO(A))

CICERO HELIO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

NADIR JARDIM SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA RIO VERDE LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002942-40.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: CICERO HELIO FERREIRA DA 

SILVA, MARCELA SANTANA MIRANDA EXECUTADO: MARMORARIA RIO 

VERDE LTDA - EPP Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar na secretaria do Juizado, o título executivo 

extrajudicial original necessário à instrução da presente execução 

(FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte executada para, no prazo 

de 03 (três) dias, pagar o principal e cominações legais, bem como os 

honorários advocatícios ou nomear bens a penhora, suficientes para 

assegurar a totalidade do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quanto forem necessários a satisfação integral da execução. Não o 

fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder a penhora e avaliação de 

bens do devedor suficientes para satisfação do débito executado, 

observando as exigências legais. Intime-se o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, requeira o parcelamento da dívida 

em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês. Na hipótese de penhora, designe-se audiência de 

conciliação de acordo com a pauta do (a) conciliador(a), ocasião em que 

poderá a executada oferecer embargos à execução (por escrito ou 

verbalmente), procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 07 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004350-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BANDEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004350-03.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CRISTIANE BANDEIRA 

RIBEIRO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Visto. . Recebo o recurso de id.11565620, com fundamento 

no artigo 41 da Lei n. 9.099/95. Entretanto, os benefícios da gratuidade da 

Justiça somente devem ser deferidos ou mantidos a parte “com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios”. Por sua vez, esse dispositivo deve ser 

analisado com uma interpretação da Constituição Federal, mais 

precisamente em seu artigo 5º, inciso LXXIV: “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos” É evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe que somente 

aos que comprovadamente demonstrarem a insuficiência de recursos é 

que o Estado prestará a assistência jurídica integral. Com efeito, o advento 

do novo Estado Constitucional trouxe, como era de se esperar, uma nova 

ordem jurídica e nesse contexto – considerando o que interessa ao caso 

vertente – aquele que necessita do benefício da assistência judiciária 

gratuita deve prová-lo, sob pena de não ter direito ao benefício. A situação 

fática indica que o recorrente não é pessoa carente de recursos 

financeiros e, como consequência, deve arcar com eventuais custas e 

despesas processuais., uma vez que não comprovou a sua 

hipossuficiência. Posto isso, indefiro o pedido de Justiça gratuita. Intime a 

recorrente Cristiane Bandeira Ribeiro para efetuar o preparo, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Quanto ao recurso 
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interposto pela reclamada Ativos S/A id. 11769270 por ser tempestivo (art. 

42, Lei 9.099/95) e estarem presentes os pressupostos recursais, recebo 

o presente recurso inominado no efeito devolutivo e suspensivo. As 

contrarrazões foram apresentadas id 11774108. Caso não seja efetuado 

o preparo pela reclamante Cristiane Bandeira Ribeiro no prazo 

determinado, certifique-se e voltem conclusos para o juízo de 

admissibilidade. Efetuado o preparo, remetam-se para a Turma Recursal 

para análise dos recursos. Existindo qualquer outro pedido, tornem 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 07 de agosto 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002068-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR (ADVOGADO(A))

HABITABEM - RIO VERDE IMOVEIS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEYCE MACIEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002068-55.2018.8.11.0045. REQUERENTE: HABITABEM - RIO VERDE 

IMOVEIS EIRELI - EPP REQUERIDO: GLEYCE MACIEL DA SILVA Vistos. 

Intime-se o reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar o acordo 

aos autos ou dar prosseguimento ao feito. Às providências. Lucas do Rio 

Verde-MT, 05 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002000-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARILENE DA SILVA RUCKHABER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002000-42.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LEILA MARILENE DA SILVA 

RUCKHABER REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Intimem-se as partes do retorno dos autos 

da Turma Recursal, devendo requerer o que de direito e interesse, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja requerimentos no prazo 

determinado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 05 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011790-96.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

MANUELA INSUNZA DAHER MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSE CAMPELLO TORRES NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011790-96.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA 

EXECUTADO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

Vistos. Defiro o requerimento do exequente, para bloqueio de veículos da 

parte executada, buscando se evitar a ineficácia da prestação 

jurisdicional, o que o faço por meio do sistema RENAJUD, como número de 

CNPJ indicado no id. 11599667. Sendo exitosa a tentativa de constrição, 

expeça-se mandado de intimação do devedor. Restando a busca 

infrutífera, abra-se vistas à parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerer o que entender de direito. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000512-86.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NARA TEREZINHA FORNARI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOMILCE MARLI SILVA COLLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000512-86.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: NARA TEREZINHA FORNARI - 

ME EXECUTADO: DIOMILCE MARLI SILVA COLLA Visto etc., Expeça-se ao 

alvará de liberação, conforme determinado na decisão de id. 14554729, 

atentando-se aos dados bancários de id. 15763847. Intime-se a executada 

da penhora realizada no id. 14633691, devendo indicar a localização da 

motocicleta Honda Biz, no prazo de 15 (quinze) dias. Com ou sem 

manifestação da executada, intime-se a exequente para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 5 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000552-68.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH (ADVOGADO(A))

ESMERALDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000552-68.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ESMERALDO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Intimem-se as partes do retorno dos autos da 

Turma Recursal devendo requer o que de direito e interesse no prazo de 

05 (cinco) dias. Caso não haja requerimentos no prazo determinado, 

arquivem-se os autos com as cautelas legais. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 5 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003755-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA COSTA GARIB (REQUERENTE)

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003755-04.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CAROLINA COSTA GARIB 

REQUERIDO: AMERICAN AIRLINES INC Vistos. Cerifique a secretaria se 

houve a intimação da requerida, acerca da sentença proferida nos autos, 

bem como se há o cadastramento correto dos causídico. Caso não tenho 

sido realizada a intimação correta, promova-se a correta intimação. Em 

caso positivo, certifique-se o trânsito em julgado e tornem os autos 

conclusos para análise do pedido de cumprimento de sentença. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 5 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000992-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN ESTRELA MALAFAYA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA BORGES BUTTERBY (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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TAMARA BIANCHINI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000992-93.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALAN ESTRELA MALAFAYA 

REQUERIDO: BIANCA BORGES BUTTERBY Vistos. Designo o dia 16 de 

outubro de 2018, às 13h30min, para realização da audiência de oitiva da 

testemunha Tamara Bianchini. Comunique-se ao juízo deprecante. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 5 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002166-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO FEITOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002166-74.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: SANDRA MARIA GOBBI 

TRETTO & TRETTO LTDA - ME EXECUTADO: EDINALDO FEITOSA Vistos. 

Promova-se a busca de endereço do requerido, nos sistemas disponíveis. 

No caso de ser encontrado endereço diverso do contido nos autos, 

cite-se o requerido no endereço encontrado. Não sendo encontrado o 

endereço do requerido intime-se a parte autora para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde - MT, 5 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-61.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYCA MOURA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVA MEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000546-61.2016.8.11.0045. REQUERENTE: EVA MEIRA DA CUNHA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Em face da exceção de 

pré-executividade oposta pelos executados, intime-se a parte exequente 

para impugnação no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 5 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003444-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY (ADVOGADO(A))

SALETE ONESCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003444-76.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SALETE ONESCO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Para justa e eficaz 

solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de 

conciliação do Juizado Especial Cível. CITEM-SE os requeridos e INTIME-SE 

a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se 

também que o não comparecimento da parte reclamada à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a 

parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência de instrução e 

julgamento. Não havendo acordo na audiência de conciliação, a reclamada 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a 

audiência de instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 

9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

munido dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena 

de revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 5 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 126601 Nr: 3750-33.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR DE FATIMA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON LEANDRO ARNOLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO F. MENEGAZZO - 

OAB:17.494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973/MT

 Vistos.

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995.

Depreende-se da petição de fls. 63, que parte autora manifesta o 

desinteresse no litigio querendo a extinção sem resolução do mérito.

Deste modo, o pleito referente à desistência há de ser atendido não 

havendo razão para o prosseguimento do feito, consoante a regra do art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil, in verbis:

 “Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quando:

VIII – homologar a desistência;”

Desta forma, Homologo a desistência da ação conforme postulado para os 

fins do art. 200, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil c/c artigo 51, 

inciso II, da Lei 9.099/1995.

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995).

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ.

Publique-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquive-se, com as baixas necessárias.

Lucas do Rio Verde/MT, 05 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 126601 Nr: 3750-33.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR DE FATIMA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON LEANDRO ARNOLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO F. MENEGAZZO - 

OAB:17.494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973/MT

 Autos n. 3750-33.2016.8.11.0045.

I. A embargante sustenta, em síntese, que conviveu em união estável com 

Anisio Szurniak, período no qual adquiriram o imóvel objeto da penhora. 
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Afirma que a penhora atingiu patrimônio de sua propriedade, conforme 

determinado na dissolução de união estável.

Em análise dos autos observo que o imóvel objeto da penhora foi adquirido 

pelo executado em 9.1.2004 (fls. 195/196), com escritura pública lavrada 

em 2.7.2008 (fl. 197).

Esse fato demonstra, neste juízo de cognição sumária, que o imóvel foi 

adquirido em período no qual o executado não mais convivia em união 

estável com a embargante, pois segunda ela o fim da relação se deu no 

ano de 2003.

Por sua vez, a execução teve início em 16.11.2005, com citação do 

executado em 17.11.2005 (autos de execução – fl. 13). A dissolução da 

união estável teve início em 14.8.2008 (fl. 175) o que demonstra, em tese, 

a tentativa de livrar o bem da execução.

A situação fática indica, portanto, ausência de fumus boni iuris em relação 

a argumentação da embargante, inexistindo prova sumária da posse, 

conforme determina o artigo 677 do Código de Processo Civil.

Posto isso, indefiro a liminar.

II. Cite-se o embargado para contestar, em 15 dias.

 III – Int.

Lucas do Rio Verde/MT, 15 de setembro de 2016.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010262-27.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LUIZ CALGARO (EXEQUENTE)

GILBERTO CRISTOFOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO DRESSEL (EXECUTADO)

LUIZ INACIO WEIZENMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010262-27.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: MARCOS LUIZ CALGARO 

EXECUTADO: LUIZ INACIO WEIZENMANN, ENIO DRESSEL Visto. 

Considerando que não houve o pagamento voluntário da divida, defiro o 

requerimento do exequente, determinando que seja procedida à penhora 

on-line nas contas e/ou aplicações, bem como em que os Executados 

eventualmente figure como titular, estabelecendo-se como valor limite a 

ser constritado a quantia de R$ 5.650,50 (cinco mil seiscentos e cinquenta 

reais e cinquenta centavos), de acordo com a dicção dos art.(s) 835 e 

854, ambos do CPC. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira em nome do(a) executado(a), 

intime-se-o(a)(s) acerca da constrição, na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do 

CPC. Ao final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, 

intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção do processo, conforme 

disposto no art. 53, §4º, LJE. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 02 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011584-82.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA WEIRICH FOGACA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8011584-82.2015.8.11.0045. REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME REQUERIDO: APARECIDA WEIRICH FOGACA Visto. Considerando que 

houve o pagamento parcial da dívida, defiro o requerimento do exequente, 

determinando que seja procedida nova tentativa penhora on-line nas 

contas e/ou aplicações, bem como em que os Executados eventualmente 

figure como titular, estabelecendo-se como valor limite a ser constritado a 

quantia de R$ 12.664,51 (doze mil seiscentos e sessenta e quatro reais e 

cinquenta e um centavos), de acordo com a dicção dos art.(s) 835 e 854, 

ambos do CPC. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito 

ou aplicação financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) 

acerca da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC. Ainda, 

diligencie-se através do sistema RENAJUD, na tentativa de localizar 

veículos em nome da executada e que não possuam restrições de 

qualquer natureza Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se 

mandado de intimação do devedor. Caso seja infrutífera a tentativa de 

constrição intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de 

penhora, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção do processo, 

conforme disposto no art. 53, §4º, LJE. Intimem-se. Cumpra-se expedindo 

o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 03 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-05.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NEI PEREIRA ALEKNOVIC (REQUERENTE)

SERGIO MAURICIO CAPITULA (ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A (REQUERIDO)

KAREN BADARO VIERO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010214-05.2014.8.11.0045. REQUERENTE: EDSON NEI PEREIRA 

ALEKNOVIC REQUERIDO: PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A Visto. 

Retifique-se a inicial para que a reclamada conste como VIA Varejo S/A, 

conglomerado que abrange a empresa Ponto Frio (id. 12275676). 

Considerando que não houve o pagamento do valor remanescente, defiro 

o requerimento do exequente, determinando que seja procedida nova 

tentativa penhora on-line nas contas e/ou aplicações, bem como em que 

os Executados eventualmente figure como titular, estabelecendo-se como 

valor limite a ser constritado a quantia de R$ 334,67 (trezentos e trinta e 

quatro reais e sessenta e sete centavos), de acordo com a dicção dos 

art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. Caso seja confirmado o bloqueio de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do(a) executado(a), 

intime-se-o(a)(s) acerca da constrição, na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do 

CPC. Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de 

intimação do devedor. Caso seja infrutífera a tentativa de constrição 

intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção do processo, conforme 

disposto no art. 53, §4º, LJE. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 03 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010018-98.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONY LIMA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010018-98.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: LEONY LIMA DA SILVA 

EXECUTADO: SERGIO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS Visto. Considerando 

que não houve o pagamento, defiro o requerimento do exequente, 

determinando que seja procedida nova tentativa penhora on-line nas 

contas e/ou aplicações, bem como em que os Executados eventualmente 

figure como titular, estabelecendo-se como valor limite a ser constritado a 

quantia de R$ 1.656,12 (mil seiscentos e cinquenta e seis reais e doze 

centavos), de acordo com a dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. 

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 
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financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC. Ainda, diligencie-se 

através do sistema RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome 

da executada e que não possuam restrições de qualquer natureza Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Caso seja infrutífera a tentativa de constrição intime-se o credor 

para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de cinco 

(05) dias, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no art. 

53, §4º, LJE. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde-MT, 03 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010658-04.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SCHWAMBACH E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

CAMILLA AFONSO DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS EDUARDO SMANIOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010658-04.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: SCHWAMBACH E CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: LUCAS EDUARDO SMANIOTTO Visto. Considerando que 

não houve o pagamento, defiro o requerimento do exequente, 

determinando que seja procedida nova tentativa penhora on-line nas 

contas e/ou aplicações, bem como em que os Executados eventualmente 

figure como titular, estabelecendo-se como valor limite a ser constritado a 

quantia de R$ 6.950,13 (seis mil novecentos e cinquenta reais e treze 

centavos), de acordo com a dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. 

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC. Ainda, diligencie-se 

através do sistema RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome 

da executada e que não possuam restrições de qualquer natureza Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Caso seja infrutífera a tentativa de constrição intime-se o credor 

para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de cinco 

(05) dias, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no art. 

53, §4º, LJE. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde-MT, 03 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003172-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEDRO WERLANG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003172-82.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GILBERTO PEDRO WERLANG 

REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos. Trata-se 

de pedido de emenda a inicial para que seja acrescentadas nos pedidos 

iniciais as faturas dos meses de agosto e setembro de 2018, uma vez que 

os valores exacerbados continuaram, bem como requer que a reclamada 

se abstenha de realizar a suspensão do serviço de agua em relação a 

essa faturas. Pois bem. Considerando que o requerimento de emenda a 

inicial ocorreu antes da citação, defiro o pedido para que as faturas dos 

meses de agosto e setembro de 2018 integrem os pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 329, inciso I do CPC. Quanto ao pedido para que a 

reclamada se abstenha de realizar a suspensão do fornecimento de água 

relativa as faturas de agosto e setembro de 2018, entendo que deve ser 

deferida, uma vez que preenche os requisitos para a concessão da tutela 

já deferida id. 14425013. Posto isso, DEFIRO a emenda a inicial, bem como 

liminar pretendida pelo reclamante, o que faço para determinar que a parte 

reclamada se abstenha de suspender o fornecimento do serviços de água 

na residência da reclamante matricula 128689-7 referente as faturas 

discutidas nos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) até o teto de 40 salários mínimos. Intime-se a reclamada da decisão. 

Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, 05 de outubro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000994-63.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCO ALVES MOREIRA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Vistos. Por ser tempestivo (art. 42, Lei 9.099/95) e estarem presentes os 

pressupostos recursais, recebo o presente recurso inominado no efeito 

devolutivo. As contrarrazões foram apresentadas id 14980899. 

Remeta-se o processo as Turmas Recursais, para fins de exame da 

matéria. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 05 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004180-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FERREIRA LEAL (REQUERENTE)

LUIZ GUSTAVO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004180-94.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO CARLOS FERREIRA 

LEAL REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada proposta por JOÃO 

CARLOS FERREIRA LEAL em face de UNIC , aduzindo, síntese, que 

reclamada inseriu seu nome nos órgão de proteção ao credito realizando 

cobrança de mensalidade do ano de 2017, sem que tenha sequer 

realizado a matricula na instituição reclamada. Dessa forma, pleiteia a 

concessão da tutela de urgência para o fim de determinar que a reclamada 

exclua a restrição em nome do reclamante, uma vez que acredita estar 

sendo vítima de um falsário. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela 

de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se 

amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que 

pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que o 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada se exclua 

o nome dos órgão de proteção ao crédito, uma vez que não possui 

vínculos contratuais com a reclamada. O periculum in mora evidencia-se 

pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar 

abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, prejuízos 

irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Como consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão 

da tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concebida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus 
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boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da declaração de 

inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da reclamante nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez 

que o citado registro pode causar prejuízos ao reclamante e, caso não 

seja excluído seu nome dos citados serviços de restrição de crédito, 

certamente causará outros prejuízos de difícil reparação. O reclamante 

alega que nunca efetuou qualquer matricula e/ou assinou contrato com a 

reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome nos cadastros 

dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando em 

consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas pelas 

empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, na 

maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas operacionais 

ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima por terceiros 

de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao fato de que 

não seria possível lhe impor a produção de prova de fato negativo, 

devendo a prova da existência da negociação e da pendência do débito, 

se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações do reclamante. Por fim, verifico ausência 

de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo e 

até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada 

esta decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art.300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a concessão 

de tutela antecipada a fim de que seja excluído o nome do reclamante 

JOÃO CARLOS FERREIRA LEAL dos registros de banco de dados de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com relação aos 

débitos objeto da presente demanda, lançados pela empresa reclamada., 

sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por 

eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. 

Com feito, levando em consideração as regras de experiência e a 

verossimilhança das alegações INVERTO o ônus da prova nos termos do 

art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, 

desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da contestação, provas 

quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante 

(art. 373, II do CPC). Cite-se a Reclamada, constando do chamamento 

judicial as advertências legais da revelia. Por fim, defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, 

expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 05 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002184-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO JOSE DIAS (REQUERENTE)

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002184-95.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANGELO JOSE DIAS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos Por ser 

tempestivo (art. 42, Lei 9.099/95) e estarem presentes os pressupostos 

recursais, recebo o presente recurso inominado no efeito devolutivo. As 

contrarrazões foram apresentadas id 15723544. Remeta-se o processo 

as Turmas Recursais, para fins de exame da matéria. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 05 de outubro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010032-24.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PEREIRA (EXEQUENTE)

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO PRESIDENTE (EXECUTADO)

WALDIR CECHET JUNIOR (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010032-24.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: EMERSON PEREIRA 

EXECUTADO: POSTO PRESIDENTE Vistos. Defiro o requerimento do 

exequente, para bloqueio de veículos da parte executada, buscando se 

evitar a ineficácia da prestação jurisdicional, o que o faço por meio do 

sistema RENAJUD. Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se 

mandado de intimação do devedor. Restando a busca infrutífera, abra-se 

vistas à parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 4 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002758-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS - EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

JOSE VIANA DE SOUZA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULCIMAR SIDNEI PAVIANI (EXECUTADO)

DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002758-84.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: SEVEN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE AUTO PECAS - EIRELI - ME EXECUTADO: JULCIMAR SIDNEI 

PAVIANI Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar na secretaria do Juizado, o título executivo extrajudicial original 

necessário à instrução da presente execução (FONAJE Enunciado Cível 

126). Considerando que o executado antes mesmo do despacho inicial, 

apresentou embargos à execução (ID. 142742650), certifique-se se houve 

garantia da execução, nos termos do artigo 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 05 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010756-57.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

LUCIMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO BARDELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010756-57.2013.8.11.0045. REQUERENTE: LUCIMAR DA SILVA 

REQUERIDO: SUPERMERCADO BARDELA Vistos. Defiro o requerimento do 

exequente, para bloqueio de veículos da parte executada, buscando se 

evitar a ineficácia da prestação jurisdicional, o que o faço por meio do 

sistema RENAJUD. Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se 

mandado de intimação do devedor. Restando a busca infrutífera, abra-se 

vistas à parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 4 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010264-36.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA ARTUSO (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

HENRIMAR - NORTE VINIL PISCINAS (EXECUTADO)

AGUA DOCE - COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (EXECUTADO)

DANIELLE TAQUES LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010264-36.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: ALESSANDRA ARTUSO 

EXECUTADO: HENRIMAR - NORTE VINIL PISCINAS, AGUA DOCE - 

COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME Vistos. Defiro o requerimento do 

exequente, para bloqueio de veículos da parte executada, buscando se 

evitar a ineficácia da prestação jurisdicional, o que o faço por meio do 

sistema RENAJUD. Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se 

mandado de intimação do devedor. Restando a busca infrutífera, abra-se 

vistas à parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 05 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-14.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GABIATTI E GABIATTI LTDA - ME (REQUERENTE)

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ANANIAS (REQUERIDO)

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010388-14.2014.8.11.0045. REQUERENTE: GABIATTI E GABIATTI LTDA - 

ME REQUERIDO: EMERSON ANANIAS Visto etc., Analisando detidamente 

os autos, observa-se que o bem penhorado pelo sistema RENAJUD 

sequer foi localizado para ser avaliado, não podendo ainda dar início a 

fase de expropriação do veículo, conforme requerido pelo exequente no 

id. 11816187. Dessa forma, intime-se o executado, pessoalmente, para 

informar a localização do veículo descrito no id. 11753910, devendo no 

mesmo ato o oficial de justiça proceder o termo de penhora, bem como o 

auto de avaliação. Com a avaliação, intime-se a partes para se 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Com ou sem manifestação das 

partes, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 5 

de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010832-81.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DOS SANTOS (EXEQUENTE)

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULLER MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

VINICIUS PULIDO GUADANHIN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010832-81.2013.8.11.0045. EXEQUENTE: NELSON DOS SANTOS 

EXECUTADO: MULLER MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME 

Vistos. Não exitosa a tentativa de penhora de numerários e ante o largo 

tempo de tramitação processual, mesmo sem que o credor tenha 

demonstrado maiores esforços na tentativa de localização de bens do 

patrimônio executado, defiro o pedido formulado, determinando a 

realização de pesquisas de bens por meio do sistemas de consulta de 

dados denominados RENAJUD. Realizada as pesquisas nos sistemas, 

junte-se aos autos e dê-se vistas ao exequente, salientando, desde logo, 

que sendo infrutífera a pesquisa, deverá indicar novos bens ou adotar 

outras providencias que entender cabíveis, pena de extinção do feito 

executório por desinteresse da parte. Sendo exitosa a tentativa de 

constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor. Caso seja 

infrutífera a tentativa de constrição intime-se o credor para indicar bens do 

devedor passíveis de penhora, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de 

extinção do processo, conforme disposto no art. 53, §4º, LJE. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 5 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004183-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MATHIS JUNIOR (AUTOR(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004183-83.2017.8.11.0045. 

AUTOR(A): RICARDO MATHIS JUNIOR RÉU: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Em consonância com o art. 

334 do CPC, redesigno audiência de conciliação a ser realizada perante o 

CEJUSC desta Comarca no dia 07 de fevereiro de 2019, às 14h00min. 

Proceda a escrivania o agendamento no sistema PJE. Intime-se a parte 

autora através de seu advogado. Cite-se a requerida por carta, no 

endereço indicado na petição de ID n.º 15615982. Consigne-se as 

advertências do despacho inicial. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 2 de outubro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 15798 Nr: 1731-40.2005.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR GILSON SCHAEFER, CELSON LUIS PREDIGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVINO ABILIO LUFT, LORY REITER LUFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO COSTA - 

OAB:19117/GO

 Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89291 Nr: 3177-97.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.1553454

 Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99806 Nr: 5796-63.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ONDINA ALVES FISCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 31105 Nr: 1260-82.2009.811.0045

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - OAB:8337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGERIO 

GROKSKREUTZ - OAB:13407, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32258 Nr: 1258-53.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jolmir Antoninho Pezzini, Carmela Libera Pezini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT

 Em que pese a comprovação de interposição de agravo de instrumento 

em face da decisão de fl. 755, factível o indeferimento da tutela antecipada 

recursal, consoante termos da decisão colacionada à fl. 778-vs, devendo 

os autos prosseguir em seus ulteriores termos.

Assim sendo, certifique-se o cumprimento por ambas as partes, da parte 

final da decisão de fl. 755 ou, o respectivo decurso de prazo.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001332-12.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON JOSE FERNANDES GOMES (AUTOR(A))

LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR FUSINATO (RÉU)

MARCOS LUIZ DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001332-12.2018.8.11.0021 AUTOR(A): GLEISON 

JOSE FERNANDES GOMES Tratam-se os presentes autos de processo de 

conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímel do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

A probabilidade do direito seria o equivalente à verossimilhança da 

alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico para a medida que se 

pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado 

grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José 

dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos 

empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano 

comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da 

probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência 

da prova indiciária dos fatos. Porém, no caso dos autos, verifica-se que 

um dos requisitos – alternativos - para a concessão da tutela de urgência 

encontra-se ausente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

- ou periculum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente 

forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da 

decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao 

bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, 

ainda que concessivo do direito invocado. A decisão judicial sobre a tutela 

de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do 

periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se 

ausente. Não se pode confundir a prova da existência do perigo na 

demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido no 

caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. Referida plausibilidade do 

direito invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito 

que se pretende, encontra-se acostada aos autos. Malgrado não tenha a 

tutela de evidência sido requerida, a plausibilidade do direito invocado (e 

que, em tese, serve de fundamento para a concessão da tutela de 

urgência) em muito difere-se dos requisitos necessários para a 
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concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e incisos do Código de 

Processo Civil, eis que a comprovação do fato, nestes casos, há de ter 

um plus de concretude quando comparada a mera probabilidade do direito. 

O que não logrou êxito o autor provar na inicial fora a necessidade da 

tutela de urgência e que, eventual não concessão de referida providência, 

possa causar a parte um dano ou prejuízo processual. Tal prova, da 

mesma foram como dantes se elucubrara acerca do evento principal, deve 

vir produzida de forma documental acompanhando a inicial, e não 

encontrar-se esteada somente em alegações. Diante de tais premissas, 

impossível é o deferimento da concessão da tutela de urgência de forma 

incidental e liminar como pretendida na inicial, posto que, como já 

alinhavado, as meras alegações da parte acerca da existência do fundado 

perigo de dano material ou processual, desprovidas de uma comprovação 

documental delas, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a 

outra parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de 

eloquência e relevância. No mais, encontra-se assente na jurisprudência 

pátria que a simples demora na solução da demanda, de modo genérico, 

não pode ser considerada como caracterização da existência de 

possibilidade de dano, seja do direito material invocado ou mesmo para o 

processo, salvo em situação excepcionalíssimas. Isto posto, nego, por 

hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento 

para sua análise posterior. Ademais, não sendo caso, ad initium, de 

indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, 

citem-se os requeridos, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar a 

relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 

250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 13 de novembro de 2018 às 

12h30min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na audiência as 

partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se 

preferir, representante com poderes específicos outorgados mediante 

procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 334, 

parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Não sendo verificado 

nos autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática 

dos atos determinados na presente decisão, e considerando que, de 

acordo com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da 

parte antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, 

determino que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado 

que, se houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça 

e não for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá 

comprovar nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no 

artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não 

expedição do mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 

caput do Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000862-78.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PIRRONI KOCH DE JESUS (REQUERENTE)

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

TARCISIO JULIANO KOCH DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos ofícios 

juntado através do evento de ID nº 15771011, requerendo o que entender 

de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28491 Nr: 2935-55.2009.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Lopes da Silva, Aldair Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Camargo de Brum - 

OAB:25292/GO, Mariana Amenta da Silva Breseguello - OAB:OAB 

339.479, Moacir Jesus Barboza - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106549 Nr: 599-34.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Bruno Both
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se informando se deseja abdicar dos valores que 

excedem à 60 (sessenta) salários mínimos (valor do cálculo + atualização) 

para a expedição do respectivo RPV, ou se requer a expedição do 

competente precatório, visto que o valor atualizado ultrapassa o montante 

correspondente à 60 salários-mínimos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100045 Nr: 2256-45.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86456 Nr: 954-49.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoveral Francisco Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:---------

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88388 Nr: 2809-63.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzeni Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95651 Nr: 4264-29.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Merailde Paiva Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27844 Nr: 2285-08.2009.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazara Maria de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17068 Nr: 207-12.2007.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92387 Nr: 1880-93.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Vicente Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001243-86.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEZZINI (EXEQUENTE)

MARCELO DORACIO MENDES (ADVOGADO(A))

MAURICIO DORACIO MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1001243-86.2018.8.11.0021 DECISÃO Tratam-se os presentes 

autos de procedimento de liquidação e cumprimento de sentença exarada 

em ação civil pública em desfavor do Banco do Brasil S.A. Compulsando 
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os autos, verifica-se que não houve o recolhimento de custas ou 

postulação pela concessão do benefício de justiça gratuita. É certo que a 

lei n.º 7.347, de 24 de Julho de 1.985 é clara ao aduzir que: Art. 18. Nas 

ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, 

emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem 

condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em 

honorários de advogado, custas e despesas processuais. No entanto, tal 

determinação vale para a ação de conhecimento, na qual evidentemente 

impera o interesse coletivo ou individual homogêneo. No caso de 

liquidação ou execução de sentença proferida em ação civil pública, o 

interesse em litígio é puramente privado e disponível, de forma que é 

plenamente cabível o recolhimento de custas, conforme já decidido pelos 

tribunais pátrios: TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

00675809620138260000 SP 0067580-96.2013.8.26.0000 (TJ-SP) Data de 

publicação: 23/05/2013 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. Custas 

iniciais. Recolhimento devido. Instauração de novo contraditório. Decisão 

correta. RECURSO IMPROVIDO. Portanto, não sendo requerida a justiça 

gratuita, forçoso o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária 

na forma prevista pela CNGC. Nesse quadro, pode-se concluir que, sendo 

à execução de sentença emanada de outro juízo, aplicáveis os mesmos 

regramentos das execuções de título executivo judicial (item 6.7.4 da 

CNGCJ/MT) e, desse modo, as custas processuais e taxa judiciária devem 

ter como relação o montante do valor pleiteado na causa, e não o seu 

montante mínimo. A guia em questão pode ser obtida no próprio sítio do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link guias > distribuição 

> outros, com o preenchimento dos campos, inclusive a vara de origem. 

Forte em tais fundamentos, este Juízo DETERMINA sejam a liquidante 

intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, recolher a taxa judiciária e as 

custas do processo, incluindo-se aí todas as despesas com sua 

tramitação, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de setembro de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001321-80.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAUROCIR PEREIRA NOVAES (AUTOR(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1001321-80.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de setembro de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001324-35.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

JOSE FILHO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

APARECIDA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Segunda 

Vara PJE n. 1001324-35.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Evidenciados os 

pressupostos legais (artigo 319 do CPC), este Juízo RECEBE a petição 

inicial e documentos que a acompanham. 2 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 3 – OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal, solicitando 

informações acerca da existência de recursos financeiros depositados 

em nome do Sr. José Pereira da Silva . 4 – Por fim, CONCLUSOS. Água 

Boa/MT, 28 de setembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001325-20.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES (ADVOGADO(A))

PAULO MORAES PRETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1001325-20.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de setembro de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001400-59.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTERO CIOCCARI (EMBARGANTE)

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1001400-59.2018.8.11.0021 DECISÃO Inicialmente, cumpre analisar 

o efeito sob o qual os embargos do devedor devem ser recebidos, sendo 

certo que a regra passou a ser o recebimento sem efeito suspensivo, 

consoante o art. 919 do Código de Processo Civil[1]. Por outra via, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo[2] permite, excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, quando pleiteado pelo 

embargante e preenchido os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes. No caso exame, verifica-se ausente a 

garantia da dívida consubstanciada em penhora, depósito ou caução 

suficiente, razão pela qual deve a análise da demanda ser realizada sem a 

suspensão do processo executivo que se encontra associado ao 

presente. 1 – Ante o exposto, este Juízo RECEBE os embargos opostos 

pela parte devedora sem efeito suspensivo, com supedâneo no art. 919, 

§1º do CPC. 2 – INTIME-SE o embargado para, querendo, oferecer 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. 3 - 
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Com fundamento na teoria do finalismo, este Juízo vislumbra que a 

demanda demanda deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que o embargante é destinatário final dos 

serviços oferecidos pela instituição financeira embargada, amoldando-se 

ao conceito disposto no art. 2º do CDC e no Enunciado da Súmula 297 do 

STJ. Em relação à inversão do ônus da prova, tal pleito deve ser analisada 

na fase saneadora. 4 - Por sua vez, quanto ao pedido de exibição de 

documentos atinentes aos contratos mencionados na exordial, no mesmo 

ato contido no item "2", INTIME-SE o embargado para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente sua resposta, observando-se os artigos 399 e 400 

do CPC. 5 – Após, venham os autos CONCLUSOS. 6 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 05 de outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] Art. 919. Os embargos à execução não 

terão efeito suspensivo. [2] § 1o O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

LILIAN RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ QUE PROMOVO A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO PROMOVENTE A FIM DE MANIFESTAR-SE NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, SOBRE A JUNTADA DO COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DA CONCENAÇÃO CONFORME ID. 15737434, REQUERENDO 

O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001879-86.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA (ADVOGADO(A))

ARNALDO JULIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Laudir Gerson Henning Galle (EXECUTADO)

 

Referência: autos n.º 1001879-86.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: ARNALDO 

JULIO FERREIRA Previamente à análise ao pedido retro, intime-se a 

exequente a informar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o número de 

Cadastro de Pessoa Física do executado, eis que essencial à 

concretização da medida postulada, em caso de deferimento. Cumpra-se. 

Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001283-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINO MARQUES GOMES (REQUERENTE)

NOENY GOMES LOPES (REQUERENTE)

CLEOMIR LOPES GOMES (REQUERENTE)

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA SONIA ROSA GRACIANO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/11/2018 às 17:45 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010292-03.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY TAINA PEREIRA TAVARES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê início a fase de 

cumprimento de sentença. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010267-87.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA - ME (REQUERENTE)

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIDIE SOARES TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê início a fase de 

cumprimento de sentença. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-51.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO PROMOVENTE PRA 

MANIFESTAR-SE NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, SOBRE A JUNTADA DO COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO PELA RECLAMADA ID. 15636167

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GALLE (REQUERENTE)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MACHADO BONMANN (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1000326-04.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WESLEY 

GALLE Intime-se a exequente a requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Água Boa, 28 de 

setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GALLE (REQUERENTE)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MACHADO BONMANN (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1000326-04.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WESLEY 

GALLE Intime-se a exequente a requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Água Boa, 28 de 

setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GALLE (REQUERENTE)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MACHADO BONMANN (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1000326-04.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WESLEY 
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GALLE Intime-se a exequente a requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Água Boa, 28 de 

setembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

(INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANTAS & MATARAN LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE MEINBERG CEROY PROCESSO 

n. 1000196-77.2018.8.11.0021 Valor da causa: $8,842.37 ESPÉCIE: 

[BUSCA E APREENSÃO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ATACADO DE SECOS E MOLHADOS 

CASTRO'S EIRELI - EPP Endereço: rodovia BR 158, 1.510, rodovia BR 158, 

NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 POLO PASSIVO: Nome: 

DANTAS & MATARAN LTDA - ME Endereço: RC 7, s/n, NR 125 - Sede 

Residencial, RC 7, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 INTIMANDO(A): 

PAULO CESAR DE TOLEDO , BEM COMO SEU CLIENTE. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) ACIMA QUALIFICADA(S) para 

comparecerem à audiência designada, conforme despacho vinculado e 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/11/2018 Hora: 15:15 hroas de 

Mato Grosso ADVERTÊNCIAS À(S) PARTE(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados. 2. A 

testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência 

sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do 

adiamento, sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência. 

3. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ÁGUA BOA, 5 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001459-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

ANDERSON PEIXOTO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação 

do advogado(a) e seu cliente, para comparecer a audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/11/2018 às 18:15 horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 

390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-96.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Referência: autos n.º 1000919-96.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ALEX 

JUNIOR DOS SANTOS Intimem-se as partes para querendo, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando-as. Consigne-se para 

cumprimento o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-96.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Referência: autos n.º 1000919-96.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ALEX 

JUNIOR DOS SANTOS Intimem-se as partes para querendo, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando-as. Consigne-se para 

cumprimento o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010283-41.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RUI ALVES DA ROSA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação da autora para requerer o 

que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção deste. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001193-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO LUIZ BENTO SANMARTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE MEINBERG CEROY PROCESSO 

n. 1001193-60.2018.8.11.0021 Valor da causa: $5,200.80 ESPÉCIE: 
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[DIREITO DE IMAGEM, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: JOAO LUIZ BENTO 

SANMARTINO Endereço: rua BC oito, 230, QD B4 LT 26, universitário, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A 

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 425, 8 ANDAR, LEBLON, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 22430-190 INTIMANDO(A): GILMAR FERREIRA 

RODRIGUES JUNIOR, BEM COMO SEU CLIENTE FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) ACIMA QUALIFICADA(S) para 

comparecerem à audiência designada, conforme despacho vinculado e 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/11/2018 Hora: 18:15 de Mato 

Grosso ADVERTÊNCIAS À(S) PARTE(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados. 2. A 

testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência 

sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do 

adiamento, sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência. 

3. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ÁGUA BOA, 5 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-85.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA DE CASSIA DE ALMEIDA ALVES (REQUERENTE)

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (REQUERIDO)

 

AO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE AGUA 

BOA-MT. Proc: 1000286-85.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CINTIA DE 

CASSIA DE ALMEIDA ALVES REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL 

FASEB LTDA - ME CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA – ME, já 

qualificado no processo supra referido, por seu advogado ao final 

firmado, vem perante Vossa Excelência, IMPUGNAR o pedido de 

cumprimento de sentença, e respectivo cálculo, o que faz nos termos 

seguintes: A autora apresentou demonstrativo do débito constando 

também valores à título de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10%, o que 

não procede, pois como se vê da sentença, não há condenação quanto à 

este verba. Constou da sentença o seguinte dispositivo: (...) Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 (...) 

Desta forma fica impugnado o demonstrativo do cálculo bem como o valor 

apresentado de R$.132,82, pois como se confere do cálculo em anexo, o 

valor devido nos termos da sentença, resulta no montante de R$.118,76, 

apenas. Assim sendo, visando evitar enriquecimento ilícito da autora, após 

ouvir a parte adversa, requer sejam acolhidas as alegações supra, 

corroboradas com o cálculo em anexo, decidindo esse juízo pelo valor 

devido à título de quitação da verba objeto da condenação. Nestes termos, 

Pede deferimento. Sinop, 04 de outubro de 2018. LUIZ IORI Advogado

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000291-10.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WENTZ MANHAES (EXEQUENTE)

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

 

AO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE AGUA 

BOA-MT. Proc: 1000290-25.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARCOS 

WENTZ MANHAES REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - 

ME CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA – ME, já qualificado no processo 

supra referido, por seu advogado ao final firmado, vem perante Vossa 

Excelência, IMPUGNAR o pedido de cumprimento de sentença, e 

respectivo cálculo, o que faz nos termos seguintes: A autora apresentou 

demonstrativo do débito constando também valores à título de 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10%, o que não procede, pois como se 

vê da sentença, não há condenação quanto à este verba. Constou da 

sentença o seguinte dispositivo: (...) Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 (...) Desta forma fica 

impugnado o demonstrativo do cálculo bem como o valor apresentado de 

R$.132,82, pois como se confere do cálculo em anexo, o valor devido nos 

termos da sentença, resulta no montante de R$.118,76, apenas. Assim 

sendo, visando evitar enriquecimento ilícito da autora, após ouvir a parte 

adversa, requer sejam acolhidas as alegações supra, corroboradas com o 

cálculo em anexo, decidindo esse juízo pelo valor devido à título de 

quitação da verba objeto da condenação. Nestes termos, Pede 

deferimento. Sinop, 04 de outubro de 2018. LUIZ IORI Advogado

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000290-25.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

KENIA CARDOSO BRITO FIALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

 

AO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE AGUA 

BOA-MT. Proc: 1000290-25.2018.8.11.0021 REQUERENTE: KENIA 

CARDOSO BRITO FIALHO REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB 

LTDA - ME CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA – ME, já qualificado no 

processo supra referido, por seu advogado ao final firmado, vem perante 

Vossa Excelência, IMPUGNAR o pedido de cumprimento de sentença, e 

respectivo cálculo, o que faz nos termos seguintes: A autora apresentou 

demonstrativo do débito constando também valores à título de 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10%, o que não procede, pois como se 

vê da sentença, não há condenação quanto à este verba. Constou da 

sentença o seguinte dispositivo: (...) Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 (...) Desta forma fica 

impugnado o demonstrativo do cálculo bem como o valor apresentado de 

R$.132,82, pois como se confere do cálculo em anexo, o valor devido nos 

termos da sentença, resulta no montante de R$.118,76, apenas. Assim 

sendo, visando evitar enriquecimento ilícito da autora, após ouvir a parte 

adversa, requer sejam acolhidas as alegações supra, corroboradas com o 

cálculo em anexo, decidindo esse juízo pelo valor devido à título de 

quitação da verba objeto da condenação. Nestes termos, Pede 

deferimento. Sinop, 04 de outubro de 2018. LUIZ IORI Advogado

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (REQUERIDO)

 

AO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE AGUA 

BOA-MT. Proc: 1000289-25.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JOSÉ 

ROBERTO DA SILVA REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - 

ME CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA – ME, já qualificado no processo 

supra referido, por seu advogado ao final firmado, vem perante Vossa 

Excelência, IMPUGNAR o pedido de cumprimento de sentença, e 

respectivo cálculo, o que faz nos termos seguintes: A autora apresentou 

demonstrativo do débito constando também valores à título de 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10%, o que não procede, pois como se 

vê da sentença, não há condenação quanto à este verba. Constou da 

sentença o seguinte dispositivo: (...) Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 (...) Desta forma fica 

impugnado o demonstrativo do cálculo bem como o valor apresentado de 

R$.132,82, pois como se confere do cálculo em anexo, o valor devido nos 

termos da sentença, resulta no montante de R$.118,76, apenas. Assim 

sendo, visando evitar enriquecimento ilícito da autora, após ouvir a parte 

adversa, requer sejam acolhidas as alegações supra, corroboradas com o 

cálculo em anexo, decidindo esse juízo pelo valor devido à título de 

quitação da verba objeto da condenação. Nestes termos, Pede 

deferimento. Sinop, 04 de outubro de 2018. LUIZ IORI Advogado

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000288-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

ERENILCE MARIA DE JESUS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

 

AO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE AGUA 

BOA-MT. Proc: 1000288-55.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ERENILCE 

MARIA DE JESUS REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME 

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA – ME, já qualificado no processo 

supra referido, por seu advogado ao final firmado, vem perante Vossa 

Excelência, IMPUGNAR o pedido de cumprimento de sentença, e 

respectivo cálculo, o que faz nos termos seguintes: A autora apresentou 

demonstrativo do débito constando também valores à título de 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10%, o que não procede, pois como se 

vê da sentença, não há condenação quanto à este verba. Constou da 

sentença o seguinte dispositivo: (...) Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 (...) Desta forma fica 

impugnado o demonstrativo do cálculo bem como o valor apresentado de 

R$.132,82, pois como se confere do cálculo em anexo, o valor devido nos 

termos da sentença, resulta no montante de R$.118,76, apenas. Assim 

sendo, visando evitar enriquecimento ilícito da autora, após ouvir a parte 

adversa, requer sejam acolhidas as alegações supra, corroboradas com o 

cálculo em anexo, decidindo esse juízo pelo valor devido à título de 

quitação da verba objeto da condenação. Nestes termos, Pede 

deferimento. Sinop, 04 de outubro de 2018. LUIZ IORI Advogado

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000292-92.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

 

AO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE AGUA 

BOA-MT. Proc: 1000292-922018.8.11.0021 REQUERENTE: VANDA 

GONÇALVES DA SILVA REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB 

LTDA - ME CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA – ME, já qualificado no 

processo supra referido, por seu advogado ao final firmado, vem perante 

Vossa Excelência, IMPUGNAR o pedido de cumprimento de sentença, e 

respectivo cálculo, o que faz nos termos seguintes: A autora apresentou 

demonstrativo do débito constando também valores à título de 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10%, o que não procede, pois como se 

vê da sentença, não há condenação quanto à este verba. Constou da 

sentença o seguinte dispositivo: (...) Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 (...) Desta forma fica 

impugnado o demonstrativo do cálculo bem como o valor apresentado de 

R$.132,82, pois como se confere do cálculo em anexo, o valor devido nos 

termos da sentença, resulta no montante de R$.118,76, apenas. Assim 

sendo, visando evitar enriquecimento ilícito da autora, após ouvir a parte 

adversa, requer sejam acolhidas as alegações supra, corroboradas com o 

cálculo em anexo, decidindo esse juízo pelo valor devido à título de 

quitação da verba objeto da condenação. Nestes termos, Pede 

deferimento. Sinop, 04 de outubro de 2018. LUIZ IORI Advogado

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010292-03.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY TAINA PEREIRA TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010292-03.2016.8.11.0021 REQUERENTE: INJEDISEL BOMBAS E BICOS 

INJETORES LTDA - ME REQUERIDO: KELLY TAINA PEREIRA TAVARES 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO O feito comporta julgamento antecipado da lide 

eis que se trata de matéria exclusivamente de direito. Compulsando os 

autos verifico que a reclamada foi regularmente citada e não compareceu 

à audiência de conciliação, razão pela qual decreto sua revelia, bem como 

confissão quanto a matéria de fato. Justifico a prolação da sentença em 

uma ação de cobrança de cheque, posto que perderam a executividade 

devido a prescrição (ação foi ajuizada há mais de seis meses expiração 

da data de apresentação). Com efeito, a parte reclamante é credora da 

reclamada da quantia total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente 

atualizados. Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA TOTAL DOS 

PEDIDOS DA AUTORA, com a extinção do processo com julgamento do 

mérito para condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde 

20/09/2014, e mais R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente 

pelo INPC desde 20/10/2014, ambos acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês desde a citação. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 12 de Junho de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo VISTOS ETC... HOMOLOGO a sentença de lavra do Juiz Leigo para 

que surtam os efeitos legais. Cumpra-se a CNGC. ÁGUA BOA, 

31/07/2017. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010267-87.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA - ME (REQUERENTE)

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIDIE SOARES TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010267-87.2016.8.11.0021 REQUERENTE: INJEDISEL BOMBAS E BICOS 

INJETORES LTDA - ME REQUERIDO: DIDIE SOARES TEIXEIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO O feito comporta julgamento antecipado da lide 

eis que se trata de matéria exclusivamente de direito. Compulsando os 

autos verifico que o reclamado foi regularmente citado e não compareceu 

à audiência de conciliação, razão pela qual decreto sua revelia, bem como 

confissão quanto a matéria de fato. Justifico a prolação da sentença em 

uma ação de cobrança de cheque, posto que perderam a executividade 

devido a prescrição (ação foi ajuizada há mais de seis meses expiração 

da data de apresentação). Com efeito, a parte reclamante é credora do 

reclamado da quantia R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), 
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devidamente atualizados. Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

TOTAL DOS PEDIDOS DA AUTORA, com a extinção do processo com 

julgamento do mérito para condenar o reclamado ao pagamento da quantia 

de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), corrigido monetariamente pelo 

INPC desde 20/09/2011 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde 

a citação. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 09 

de Junho de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo VISTOS 

ETC... HOMOLOGO a sentença de lavra do Juiz Leigo para que surtam os 

efeitos legais. Cumpra-se a CNGC. ÁGUA BOA, 31/07/2017. Pedro Davi 

Benetti Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 88703 Nr: 5483-75.2017.811.0020

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNI GOUVEA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEA 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIUSSUANE FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, intimada como advogada da parte autora, para no 

prazo 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento do preparo da Carta 

Precatória para comarca de Juara/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 90923 Nr: 227-20.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALZIZA RODRIGUES DE SOUZA SHIMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 90923

Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir 

– justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 04 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67430 Nr: 3089-66.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON LAZARO DA SILVA - M.E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 04 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 93491 Nr: 1513-33.2018.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL NUNES MORAIS, JOSÉ BATISTA DE 

MORAIS, CREUZA NUNES FERREIRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 93491Vistos. I – Cite-se a parte executada, por carta com A.R, 

para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829). Caso o AR retorne negativo, cite-se por oficial de 

justiça, observando-se, que deverá constar no mandado, ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º).II – Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue 

o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). (...).Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário.Às providências.Alto Araguaia/MT, 

04 de outubro de 2018.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 92743 Nr: 1123-63.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS BATISTA DE MATOS, CADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 92743

Vistos.

 Dê-se vistas a Defensoria Pública para, se desejando, impugnar a 

contestação de referência 17, pelo prazo legal.

 Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam 

produzir – justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação, pelo prazo 

legal.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, 04 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 85436 Nr: 4260-87.2017.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 85436

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BV Financeira AS 

Credito Financiamento e Investimento em desfavor de Paulo Sergio Borges 

de Oliveira, ambos devidamente qualificados
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Em seguida, a Requerente desistiu da ação e requereu a extinção do feito 

(ref. 14).

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

 §5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo a Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos (ref. 14).

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Em havendo requerimento defiro o desentranhamento das peças que 

instruíram a inicial.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 04 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 84731 Nr: 4004-47.2017.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ALMEIDA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 84731

Vistos.

DEFIRO o prazo requerido na referência 53, DEVENDO a Senhora Gestora 

providenciar o necessário.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 04 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69690 Nr: 566-47.2016.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPRDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 69690

Vistos.

DEFIRO o prazo requerido na referência 40, DEVENDO a Senhora Gestora 

encaminhar os autos a Defensoria Pública após expirado o prazo de 30 

(trinta) dias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 04 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58124 Nr: 962-92.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE MELO ANICEZIO, ESPÓLIO DE 

MARTA REGINA RODRIGUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172, DUÍLIO PIATO JÚNIOR - OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 Código n.º 58124

Vistos.

 Haja vista a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação, a ser 

realizada entre os dias 05 a 09 de novembro de 2018, DESIGNO Audiência 

de Conciliação para o dia 08 de Novembro do presente ano, às 14h:00min, 

horário de Mato Grosso, devendo a Senhora Gestora providenciar as 

intimações necessárias.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 01 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 61013 Nr: 97-35.2015.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRSDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 61013

Vistos.

DEFIRO o prazo requerido na referência 68, DEVENDO a Senhora Gestora 

encaminhar os autos a Defensoria Pública após expirado o prazo de 30 

(trinta) dias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 04 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 93454 Nr: 1497-79.2018.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON BARBOSA BORGES DA SILVA, 

APARECIDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - 

OAB:11564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 93454Vistos.(....).Ante todo o exposto, e consoante 

determinação recente da CGJ/MT, INDEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça requerido na Inicial.Intime-se a parte Requerente para pagamento 

das custas processuais, no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição.Pagas as custas ou decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos. Diligências legais. Intime-se.Cumpra-se, realizando e expedindo 

o necessário. Às providências.Alto Araguaia – MT, 04 de outubro de 

2018.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58122 Nr: 960-25.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO LOURENÇO - ME, 

ALESSANDRO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172, DUÍLIO PIATO JÚNIOR - OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 58122

Vistos.

 Haja vista a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação, a ser 
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realizada entre os dias 05 a 09 de novembro de 2018, DESIGNO Audiência 

de Conciliação para o dia 08 de Novembro do presente ano, às 15h:00min, 

horário de Mato Grosso, devendo a Senhora Gestora providenciar as 

intimações necessárias.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 04 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 29341 Nr: 3230-95.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RBL, CMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerônimo Samita Waldschmidt 

Maia - OAB:14.555-MT, MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11.082/MT, RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - OAB:16887, 

RODOLFO BRASIL LANG - OAB:25.391-O, WILLIAM SANTOS ARAUJO 

- OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 29341

Vistos.

Analisando os autos com acuidade, por se tratar de processo passível de 

transação entre as partes, nos termos do disposto no artigo 139, V do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 15 de outubro de 2018 

às 14h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Em havendo conciliação ou não, volvam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 05 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 60495 Nr: 2852-66.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18.606-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante a petição acostada aos autos pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social (ref. 61), informando que não oporá embargos à execução e que 

concorda com o cálculo elaborado à ref. 52 pela parte exeqüente, razão 

pela qual HOMOLOGO o mesmo, e DETERMINO que seja solicitado o 

pagamento do valor executado ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª. Região (artigo 910, §1º do CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 4 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71472 Nr: 1320-86.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ROBERTO CASTANHO 

- OAB:OAB/MS n° 9234

 DELIBERAÇÃO

Por fim o Juiz de Direito e Diretor do Fórum PIERRO DE FARIA MENDES 

deliberou:

1) Trata-se de executivo de pena tendo como reeducando WALDO DOS 

SANTOS, devidamente qualificado nos autos. Diante da comunicação de 

residência do(a) recuperando(a) na Comarca de Cuiabá/MT (ref. 42), 

assim, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa deste feito para 

a Vara de Execuções Penais de Cuiabá/MT, a fim de que lá cumpra a pena 

imposta, nos termos dos artigos 65 e 66 da LEP.

 2) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27957 Nr: 2383-93.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIDE APARECIDA GAZOLLA DE 

OLIVEIRA - OAB:167377/SP, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - 

OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A parte requerente, peticionando nos autos (fl. 200), noticia que o INSS 

cessou indevidamente o seu benefício de sua aposentadoria por idade.

2. DETERMINO, assim, que se notifique o INSS, por sua Procuradoria, a fim 

de que implante o benefício que faz jus a parte requerente, no prazo 

impreterível de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa 

diária, além da responsabilidade penal pela desobediência à ordem judicial 

de eventual responsável.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 4 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 28485 Nr: 2846-35.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELI MARIA DAS NEVES ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA 

LEITE - OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença derradeira.

2. Após, INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

3. Decorrido o prazo, e nada pleiteado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas necessárias.

4. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 4 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 2050 Nr: 37-34.1993.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER TRABACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR DA SILVA, MARIA VACARO DA 

SILVA, OLIVIO FRICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:OAB-MT 8745-B, 

SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7.542-MT, JOÃO MAURÍCIO ABRÃO 

MARQUES - OAB:

 Vistos.
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1. DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente (fl. 311) para autorizar 

o levantamento dos valores vinculados aos autos, mediante transferência 

bancária na conta indicada. Antes, porém, de ser expedido o competente 

alvará, DETERMINO a intimação da parte contrária, para tomar ciência do 

inteiro teor desta decisão, bem como para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal.

 2. Transcorrendo o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE, e depois de 

escoado o prazo de 02 (dois) dias úteis (art. 1º, §1º, Provimento nº 

68/2018-CNJ), EXPEÇA-SE o competente alvará.

3. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia, 04 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52391 Nr: 1752-47.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO SOCORRO LACERDA LIMA, 

FABIANO FERNANDES LACERDA, ALICE DANUSA FERNANDES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15.562/0-MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente à fl. 101/102 para 

autorizar o levantamento dos valores vinculados aos autos, mediante 

transferência bancária na conta indicada. Antes, porém, de ser expedido 

o competente alvará, DETERMINO a intimação da parte contrária, para 

tomar ciência do inteiro teor desta decisão, bem como para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso, no prazo legal.

 2. Transcorrendo o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE, e depois de 

escoado o prazo de 02 (dois) dias úteis (art. 1º, §1º, Provimento nº 

68/2018-CNJ), EXPEÇA-SE o competente alvará.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 04 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 3010 Nr: 204-31.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVALDO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:7.432/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em respeito ao princípio do contraditório, INTIME-SE a Fazenda Pública 

exequente para que se manifeste acerca de eventual ocorrência de 

prescrição do crédito tributário em relação a parte executada, no prazo de 

15 (quinze) dias.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 4 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-98.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERENTE)

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 08/11/2018, às 14:00horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 

4 de outubro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-22.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ZAIDEN MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 08/11/2018, às 14:10horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 

5 de outubro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-80.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO GIANI (REQUERENTE)

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 08/11/2018, às 14:20horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 

5 de outubro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-26.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

THAYNARA BORGES ANTKIEWICZ (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 08/11/2018, às 14:40horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 

5 de outubro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 
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ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-93.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JULIANA SALLES DE SOUZA (REQUERENTE)

ANTONIO JOAO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 08/11/2018, às 14:50horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 

5 de outubro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-56.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

RONICLEI ELIAS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000411-56.2018.8.11.0020. REQUERENTE: ANDREIA CRISTINA ALVES 

DE ARAUJO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

- INSS Vistos. 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9099/95. DECIDO. 2. Trata-se de ação previdenciária, proposta por 

ANDRÉIA CRISTINA ALVES DE ARAÚJO em desfavor de INSS, ambos 

qualificados nos autos, visando à concessão de auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez, requerendo, inclusive, a produção de prova 

pericial. 3. Ocorre que competência é a medida exata da jurisdição do 

órgão judicante, é o poder de fazer atuar a jurisdição que tem um órgão 

jurisdicional, diante de um caso concreto. 4. A competência absoluta, em 

razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de 

direito material que se dá a pretensão deduzida. É imutável e deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, 

cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe couber falar nos 

autos (contestação), como matéria preliminar de defesa. Jamais poderá 

deduzir exceção de incompetência absoluta, em autos apartados, por 

completa impropriedade de procedimento, haja vista que viola o disposto 

nos artigos 64 do Código de Processo Civil. 5. Deveras, cuida-se, na 

espécie, de ação previdenciária visando à concessão de auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez, requerendo a parte autora, inclusive, a 

produção de prova pericial. 6. Ademais, por expressa vedação legal 

prevista no art. 20 da Lei n. 10.259/2001, não há competência federal 

delegada no âmbito dos juizados especiais estaduais em matéria 

previdenciária. 7. A propósito, vejamos o entendimento do C. STJ: 

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO ESPECIAL 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS ÀS CAUSAS JULGADAS PELO JUIZ 

DE DIREITO INVESTIDO DE JURISDIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 

VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ARTIGO 20 DA LEI Nº 10.259/2001. 1. 

Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não 

há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais 

Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal 

delegada (artigo 109, parágrafo 3º, da Constituição Federal), pode aplicar, 

em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial 

Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei nº 

10.259/2001. 2. Recurso especial provido. (REsp 661.482/PB, Rel. Ministro 

NILSON NAVES, Rel. p/ Acórdão Ministro HAMILTON CARVALHIDO, 

SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 30/03/2009)” 8. Pelo exposto, 

DECLARO a incompetência deste juízo para julgar o feito, nos termos do 

art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 20 da Lei n. 10.259/2001 e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito. 9. 

Sem custas e honorários. 10. Transitado em julgado, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 11. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-71.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000022-71.2018.8.11.0020. REQUERENTE: CARLOS ROBERTO COELHO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, A parte autora alega a 

ocorrência de cobrança indevida decorrente de um serviço já cancelado. 

Em sua contestação, a reclamada requer a improcedência dos pedidos 

formulados na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da 

sua responsabilidade civil, bem como a condenação da parte reclamante 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: Apesar da parte reclamante alegar a 

cobrança indevida após o cancelamento do contrato de telefonia móvel, 

não logrou êxito em apontar que a cobrança lhe causou prejuízos 

financeiros, tal como a inscrição de seu nome no cadastro de proteção e 

restrição ao credito. Dessa forma, diante da insuficiência probatória do 

alegado pela parte autora, impossível dar outro caminho a demanda que 

não seja a improcedência. Ademais, no momento da contraposição dos 

argumentos da parte autora, a reclamada realizou pedido de litigância de 

má-fé, no qual requer a condenação da reclamante por ter ingressado 

com a presente ação, sabedora de que devia a ré a título de 

contraprestação dos serviços. Contudo, não restou evidenciada a 

conduta ludibriante da parte autora, sendo assim, não há se falar em multa 

por litigância de má-fé. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000052-43.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES (AUTOR(A))

WYLSON DA SILVA MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARQUIMEDES CARRILHO CELERI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000052-43.2017.8.11.0020 AUTOR: JAIR RODRIGUES RÉU: ARQUIMEDES 

CARRILHO CELERI SENTENÇA DE EXTINÇÃO Vistos. 1. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine da Lei nº 9099/95. 

DECIDO. 2. A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, 

que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, 

por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a 

obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos 

processuais, dentre eles a competência do juízo. 3. A presente ação 
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encontra vedação para tramitar no âmbito dos Juizados Especiais, por não 

preencher os requisitos do artigo 3º, inciso I da Lei 9.099/95, pois, a 

pretensão econômica da ação é superior ao valor de alçada estipulado 

para o Juizado. 4. O artigo 3º da Lei 9.099/95 estabelece que “Art. 3º. O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo;” 5. Os contratos, objeto da lide, superam em muito o valor 

de alçada. 6. Observo, ainda, que o reclamante deu ao valor da causa a 

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no entanto, o valor da causa deve 

corresponder aos valores dos contratos, deduzindo-se assim, que a 

pretensão econômica da ação é superior ao valor de alçada estipulado 

para o Juizado. 7. No mais, as partes não residem nesta Comarca e o foro 

de eleição para dirimir dúvidas e questões atinentes aos contratos é o de 

Tanabi/SP. 8. Ante ao acima exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 9. Sem custas ou 

honorários 10. Transita em julgada, ARQUIVE-SE. 11. PUBLIQUE-SE, 

INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-06.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LOPES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELICA AURELIO DA SILVA (REQUERIDO)

SELMA MARIA LIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000145-06.2017.8.11.0020. REQUERENTE: MARIA LUCIA LOPES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: MARIA ANGELICA AURELIO DA SILVA Vistos. 

1. Ante ao teor da certidão retro, RECEBO o recurso protocolado no 

evento nº 12987682, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 

9.099/95), com a gratuidade da Justiça, por ser a parte recorrente pobre 

na forma da Lei. 2. INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta 

escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A 

seguir, com ou sem resposta, ENCAMINHEM-SE estes autos, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas para a Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000183-18.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

Z. ANTONIO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

BRENO LINS DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

BRUNO LINS DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000183-18.2017.8.11.0020. REQUERENTE: Z. ANTONIO DE OLIVEIRA - 

ME REQUERIDO: CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP Vistos. 1. No 

presente caso, a parte reclamante requereu a Execução de Sentença - 

procedimento executório, por quantia certa (art. 523 do NCPC), que 

depende de intimação, cuja penhora só será realizada em caso de não 

pagamento do débito, depois de decorrido prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir do qual se imporá multa de 10% sobre a condenação pela falta de 

pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte executada para pagar o 

valor do débito fixado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), podendo impugnar a 

execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 do NCPC, e cumprir a 

obrigação de fazer ali estabelecida. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, § 

1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). 3. Intimem-se. 4. CUMPRA-SE. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-75.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ALVES BATISTA (ADVOGADO(A))

IALDON BORGES CARRIJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010236-75.2013.8.11.0020. REQUERENTE: IALDON BORGES CARRIJO 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A 1. Considerando o Aviso 37/2018 e tendo em 

vista que o fato gerador da obrigação foi constituído após 20/06/2016 

(crédito extraconcursal), o processo deve prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito e, após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou 

embargos, deverá o Juízo expedir ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, 

qual seja, 7ª Vara Empresarial da Capital, comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito. 2. INTIME-SE o executado para, querendo, 

apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos próprios autos, sua 

impugnação, conforme determinação expressa do art. 525 do CPC. 3. 

Após, CERTIFIQUE-SE acerca da conduta adotada pelo executado e 

proceda à conclusão. 4. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010330-18.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

JOAO ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010330-18.2016.8.11.0020. REQUERENTE: JOAO ROSA DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. No presente caso, a parte reclamante 

requereu a Execução de Sentença - procedimento executório, por quantia 

certa (art. 523 do NCPC), que depende de intimação, cuja penhora só será 

realizada em caso de não pagamento do débito, depois de decorrido prazo 

de 15 (quinze) dias, a partir do qual se imporá multa de 10% sobre a 

condenação pela falta de pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única 

do Estado de Mato grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte 

executada para pagar o valor do débito fixado na sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), 

podendo impugnar a execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 

do NCPC, e cumprir a obrigação de fazer ali estabelecida. Consigno que o 

oferecimento de embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 

9.099/95, art. 53, § 1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). 3. Intimem-se. 4. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010356-50.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT (ADVOGADO(A))

EVA LUIZA DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010356-50.2015.8.11.0020. EXEQUENTE: EVA LUIZA DA COSTA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL Vistos. 1. INTIME-SE a parte exequente, 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da exceção de 

pré-executividade (mov. 13743005). 2. Após, conclusos. 3. CUMPRA-SE, 
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providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-06.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NANCY LIMA MENEZES (INTERESSADO)

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000242-06.2017.8.11.0020 REQUERENTE: NANCY LIMA MENEZES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico 

a necessidade de modificação do valor atribuído à causa, eis que este 

como nas demais ações, deverá refletir o potencial proveito econômico a 

ser auferido pela parte autora, em caso de êxito, no entanto, a última 

atribuiu como valor da causa a presente ação o montante de R$ 15.000,00 

(quinze mil), em que pese pleitear a condenação da parte reclamada a a 

restituir em dobro da quantia paga. 2. Nesse sentido, destaco o seguinte 

julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR 

TEMPO DE SERVIÇO – ATS. O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER 

AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. 

NECESSIDADE. É imprescindível a emenda da petição inicial, com a 

retificação do valor causa, já que o valor indicado pelos agravantes foi 

realizado por estimativa, em desacordo com o art. 259, do CPC. 

Precedentes Jurisprudenciais. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(TJ-SP - AI: 20698907020158260000 SP 2069890-70.2015.8.26.0000, 

Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 26/05/2015, 13ª Câmara 

de Direito Público, Data de Publicação: 27/05/2015). 3. Assim não 

preenchidos os requisitos da petição inicial, DETERMINO a intimação da 

parte requerente para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

atribuindo o valor correto a presente causa, em conformidade com o art. 

321, parágrafo único e art. 485, inciso I, do CPC/201). 4. Decorrido o prazo 

acima mencionado, com ou sem manifestação, VOLTEM-ME os autos 

conclusos. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010172-65.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PORFIRIO SOBRINHO (EXEQUENTE)

ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN (ADVOGADO(A))

ADRIANO LUCAS LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WERMENSON PORFIRIO DE ARAUJO (EXECUTADO)

KATHIA APARECIDA BARBOSA BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010172-65.2013.8.11.0020 EXEQUENTE: PEDRO PORFIRIO SOBRINHO 

EXECUTADO: WERMENSON PORFIRIO DE ARAUJO, KATHIA APARECIDA 

BARBOSA BORGES DA SILVA Vistos. 1. DETERMINO a regularização da 

representação da parte exequente nos autos, posto que esta constituiu 

novo advogado (ID 7235183 7235193). 2. Após, DETERMINO que a 

Secretaria renove à intimação do causídico da parte exeqüente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens para serem penhorados, sob pena 

de extinção (§ 4º, do artigo 53 da Lei 9.099/95) e arquivamento dos autos, 

com expedição de Certidão de Dívida. 3. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010172-65.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PORFIRIO SOBRINHO (EXEQUENTE)

ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN (ADVOGADO(A))

ADRIANO LUCAS LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WERMENSON PORFIRIO DE ARAUJO (EXECUTADO)

KATHIA APARECIDA BARBOSA BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010172-65.2013.8.11.0020 EXEQUENTE: PEDRO PORFIRIO SOBRINHO 

EXECUTADO: WERMENSON PORFIRIO DE ARAUJO, KATHIA APARECIDA 

BARBOSA BORGES DA SILVA Vistos. 1. DETERMINO a regularização da 

representação da parte exequente nos autos, posto que esta constituiu 

novo advogado (ID 7235183 7235193). 2. Após, DETERMINO que a 

Secretaria renove à intimação do causídico da parte exeqüente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens para serem penhorados, sob pena 

de extinção (§ 4º, do artigo 53 da Lei 9.099/95) e arquivamento dos autos, 

com expedição de Certidão de Dívida. 3. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000059-35.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KLEIA FARIAS DA COSTA ALVES (EXEQUENTE)

LUCIANA NEVES E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI (ADVOGADO(A))

MARINO MORGATO (ADVOGADO(A))

AGEMED SAUDE S/A (EXECUTADO)

UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000059-35.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: KLEIA FARIAS DA COSTA 

ALVES EXECUTADO: AGEMED SAUDE S/A, UNIMED DE MARILIA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. 1. DISPENSO o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte exequente manifestou 

interesse em levantar a quantia já depositada pela parte executada 

conforme evento ID n. 14757412. 3. Desta feita, entendo que o feito deve 

ser extinto com resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in 

verbis: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for 

indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por 

qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar 

ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme 

teor da movimentação Num. 14757412, com fundamento nos artigos 924, 

inciso II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

dando por satisfeita a presente execução. 5. Expeça-se competente 

alvará para levantamento dos valores já depositados. 6. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000052-43.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES (AUTOR(A))

WYLSON DA SILVA MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARQUIMEDES CARRILHO CELERI (RÉU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000052-43.2017.8.11.0020 AUTOR: JAIR RODRIGUES RÉU: ARQUIMEDES 

CARRILHO CELERI SENTENÇA DE EXTINÇÃO Vistos. 1. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine da Lei nº 9099/95. 

DECIDO. 2. A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, 

que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, 

por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a 

obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos 

processuais, dentre eles a competência do juízo. 3. A presente ação 
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encontra vedação para tramitar no âmbito dos Juizados Especiais, por não 

preencher os requisitos do artigo 3º, inciso I da Lei 9.099/95, pois, a 

pretensão econômica da ação é superior ao valor de alçada estipulado 

para o Juizado. 4. O artigo 3º da Lei 9.099/95 estabelece que “Art. 3º. O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo;” 5. Os contratos, objeto da lide, superam em muito o valor 

de alçada. 6. Observo, ainda, que o reclamante deu ao valor da causa a 

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no entanto, o valor da causa deve 

corresponder aos valores dos contratos, deduzindo-se assim, que a 

pretensão econômica da ação é superior ao valor de alçada estipulado 

para o Juizado. 7. No mais, as partes não residem nesta Comarca e o foro 

de eleição para dirimir dúvidas e questões atinentes aos contratos é o de 

Tanabi/SP. 8. Ante ao acima exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 9. Sem custas ou 

honorários 10. Transita em julgada, ARQUIVE-SE. 11. PUBLIQUE-SE, 

INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-44.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDO FRANCO DE REZENDE (REQUERENTE)

MAGNUM MORAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DA PRATO CAMPOS (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010003-44.2014.8.11.0020 REQUERENTE: CACILDO FRANCO DE 

REZENDE REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte executada informou junto 

a este juízo o pagamento da condenação, conforme petição de Num. 

7102919, havendo aquiescência tácita da parte reclamante/exequente 

pela não manifestação. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto 

com resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 

924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - 

a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro 

meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da 

movimentação Num. 7102919, com fundamento nos artigos 924, inciso II do 

Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por 

satisfeita a presente execução. 5. Expeça-se competente alvará para 

transferência dos valores já depositados. 6. Sem custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138706 Nr: 3753-31.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA SEVERINA DA SILVA PICOLLOTO, LEONARDO 

PICOLLOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Marques Andrade - 

OAB:17098, ANDRÉ LUIZ ROSSI - OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para tomar conhecimento da r. sentença a qual 

segue transcrita em sua parte final "Ante ao exposto, com fundamento no 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil resolvo o Mérito e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para decretar o divórcio de 

SARA SEVERINA DA SILVA PICOLLOTO e LEONARDO PICOLLOTO.

Após o trânsito em julgado e devidamente certificado, EXPEÇA-SE 

Mandado de Averbação ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 

competente para a devida averbação, consignando que a cônjuge voltará 

a usar o nome de solteira, qual seja: SARA SEVERINA DA SILVA. Deverá 

o Cartório de Registro Civil que expedir a averbação, encaminhar cópia do 

referido registro já lavrado para que seja juntado nos autos. Sem custas, 

em virtude da gratuidade deferida (fl. 19). Após tudo cumprido e 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe. CIÊNCIA à Defensoria Pública Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." 

referente ao presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133966 Nr: 959-37.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA INES DA SILVA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, por conseguinte, CONDENO o Requerido a 

pagar a requerente o benefício previdenciário de pensão por morte, no 

valor do salário de contribuição, inclusive 13º salário, de forma vitalícia, 

bem como lhe efetue o pagamento das quantias correspondentes às 

parcelas em atraso desde a data do indeferimento administrativo em 

18/12/2017 (p. 21), compensando-se o benefício recebido a título de 

LOAS.CONCEDO a tutela provisória de urgência de caráter antecipado, 

porque presentes, nesse momento, os pressupostos legais para tanto, 

notadamente a probabilidade do direito invocado pela autora. O perigo de 

dano também se faz presente, considerando-se o caráter alimentar da 

verba pleiteada, o que dispensa maiores comentários. OFICIE-SE, com 

urgência, para implantação do benefício no prazo de 30 dias, sob pena de 

multa diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC.Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, 

Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos 

termos do manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do 

pagamento das custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. 

Condeno o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento), sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os 

autos. OFICIE-SE ao INSS para que IMPLANTE O BENEFÍCIO no prazo de 30 

(trinta) dias. FICA ESTA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a 

intimação da Autarquia. Registre-se. Saem os presentes devidamente 

intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107508 Nr: 242-93.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA BIZZIO CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 27/07/2010 (fls. 22). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 

148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do 

manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, OFICIE-SE o INSS 

através de sua gerência executiva (EADJ/APSDJ) para que implante o 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias.FICA ESTA PUBLICADA EM 

AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. Registre-se. Saem 

os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120668 Nr: 1225-58.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

alegações finais a parte autora. Com a apresentação, VISTAS ao INSS. 

Após, conclusos. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128243 Nr: 5485-81.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA HELENA CARNEIRO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 03/05/2017 (fls. 20). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 

148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do 

manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário. OFICIE-SE o INSS 

através de sua gerência executiva (EADJ/APSDJ) para que implante o 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias.FICA ESTA PUBLICADA EM 

AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. Registre-se. Saem 

os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143194 Nr: 1001594-07.2018.8.11.0006

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE OTAVIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO HEGINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Curatela c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta 

por JOSÉ OTÁVIO DE CAMPOS, em face de BENEDITO HEGINO DE 

CAMPOS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a inicial, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres deferiu 

a Justiça Gratuita, nomeou como curador provisório do interditando o 

requerente, Sr. José Otávio de Campos, e designou audiência para 

entrevista do interditando (fl. 41/42).

Termo de Curatela Provisória, devidamente firmado (fl. 49).

Em audiência realizada (fl. 56), constatou-se que o requerente e o 

interditando residem na cidade de Porto Estrela/MT, município pertencente 

à Comarca de Barra do Bugres/MT. Desta feita, o Juízo da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Cáceres declinou da competência em favor deste Juízo (fl. 

58).

Os autos vieram conclusos, sendo de tudo um breve relato.

DECIDO.

RECEBO o presente processo, ratificando todos os atos decisórios já 

praticados em virtude da economia e celeridade processual.

Pelo prosseguimento do feito, a fim de realizar o interrogatório do 

interditando, DESIGNO audiência para o dia 06/11/2018, às 15h00.

CITE-SE o interditando (art. 751, CPC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 03 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142932 Nr: 6639-03.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇAO E COMERCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALMO BARCELOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE 

OLIVEIRA - OAB:63036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.RECEBO a inicial com os requisitos preenchidos dos artigos 

319 e 320, do CPC.Por todo o acostado nos autos, DEFIRO o pedido da 

justiça gratuita, conforme o art. 98, CPC e art. 468, CNGC, ressalte-se, 

contudo, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificado as 

hipóteses legais.Para justa e eficaz solução do litígio – considerando que a 

Lei Processual Civil prima pela cooperação entre as partes, sempre 

visando à solução amigável da demanda – DETERMINO o encaminhamento 

dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) da Comarca, para designação de audiência de 

conciliação/mediação, conforme pauta do CEJUSC.Não havendo 
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conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).Havendo na contestação qualquer 

das matérias elencadas no artigo 350, do CPC, INTIME-SE a parte autora 

para replicar em 15 (quinze) dias.Caso a audiência de mediação restar 

exitosa, tornem-me os autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres - MT, 03 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143257 Nr: 6878-07.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILÁRIO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10408/O, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - OAB:20.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS 

- OAB:10408/O, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - OAB:20.975/MT

 Assim, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize a representação processual mediante a apresentação de 

procuração por instrumento público, bem como apresente nos autos cópia 

do comprovante de residência emitido dentro do prazo de 90 (noventa) 

dias anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora 

(art. 320 do CPC). INTIME-SE, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil).Em caso de juntada de 

comprovante de endereço em nome de terceira pessoa, deverá a parte 

autora comprovar a relação de parentesco ou locatícia/comodato com a 

aludida pessoa, com os documentos pertinentes.Após, a emenda, 

tornem-me os autos conclusos para análise do pedido de tutela.Tramita-se 

a ação com prioridade em face do autor ter idade superior a 60 (sessenta) 

anos (art. 1.048, inc. I do CPC).CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres - MT, 03 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143397 Nr: 6942-17.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEUSA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Aparecido Rezende - 

OAB:19.995/A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:MT/12.183, 

MÍRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:200.004/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO.RECEBO o presente processo, ratificando todos os atos 

decisórios já praticados em virtude da economia e celeridade 

processual.Pelo prosseguimento do feito, verifico da necessidade de 

realização de perícia médica para avaliar o grau de incapacidade 

laborativa da parte autora, bem como necessário a designação de 

audiência de instrução e julgamento para aferir a qualidade de segurado 

especial.Através do Ofício Circular nº 003/2013 -PFE-INSS-SINOP-MT, 

d a t a d o  d e  1 9 . 0 6 . 2 0 1 3 ,  a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert.Assim, 

ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial 

na pessoa da Dra. Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587-MT, com endereço 

no Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, Cidade de Barra 

do Bugres - MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 14 

de novembro de 2018, às 09h00min, para realização da perícia médica, no 

endereço supra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143407 Nr: 6948-24.2018.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Fábio Rodrigues Agra Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No entanto, entendo que, para corroborar os fatos trazidos pela parte 

autora, faz-se necessário a produção de prova pericial. Posto isso, 

ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela.Outrossim, através 

do Ofício Circular nº 003/2013 -PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

19.06.2013, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda com que, em benefícios previdenciários afetos à área médica 

seja primeiramente realizada a perícia, para após ser procedida à sua 

citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao deslinde da 

demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os quesitos para 

serem respondidos pelo expert.Assim, ante a necessidade de realização 

de prova pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da Dra. Viviane Idaló 

Andrade – CRM: 6587-MT, com endereço no Consultório Interclínica, na 

Rua Cuiabá, nº 91, Centro, Cidade de Barra do Bugres - MT, para 

realização de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 14 de novembro de 

2018, às 08h45min, para realização da perícia médica, no endereço supra. 

Fixo os honorários periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 

2014.ENCAMINHE-SE à Senhora Perita cópia da petição inicial, dos 

quesitos da parte autora (fl. 13) e dos documentos de fls. 23/37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143405 Nr: 6946-54.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESIDERIO DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da 

tutela.Outrossim, através do Ofício Circular nº 003/2013 

-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, no qual a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert.Assim, 

ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial 

na pessoa da Dra. Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587-MT, com endereço 

no Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, Cidade de Barra 

do Bugres - MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 14 

de novembro de 2018, às 08h30min, para realização da perícia médica, no 

endereço supra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143063 Nr: 6726-56.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE COSTA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MÍRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:200.004/A, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 

17.591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da 

tutela.Outrossim, através do Ofício Circular nº 003/2013 

-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, no qual a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert.Assim, 

ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial 

na pessoa da Dra. Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587-MT, com endereço 

no Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, Cidade de Barra 

do Bugres - MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 14 

de novembro de 2018, às 08h15min, para realização da perícia médica, no 

endereço supra. Fixo os honorários periciais no importe de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de 

outubro de 2014

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143011 Nr: 6689-29.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA RAIMUNDO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No entanto, entendo que, para corroborar os fatos trazidos pela parte 

autora, faz-se necessário a produção de prova pericial. Posto isso, 

ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela.Outrossim, através 

do Ofício Circular nº 003/2013 -PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

19.06.2013, no qual a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda com que, em benefícios previdenciários afetos à área médica 

seja primeiramente realizada a perícia, para após ser procedida à sua 

citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao deslinde da 

demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os quesitos para 

serem respondidos pelo expert.Assim, ante a necessidade de realização 

de prova pericial, NOMEIO perita judicial na pessoa da Dra. Viviane Idaló 

Andrade – CRM: 6587-MT, com endereço no Consultório Interclínica, na 

Rua Cuiabá, nº 91, Centro, Cidade de Barra do Bugres - MT, para 

realização de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 14 de novembro de 

2018, às 08h00min, para realização da perícia médica, no endereço supra. 

Fixo os honorários periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139458 Nr: 4197-64.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO SOUZA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMAO DO 

NASCIMENTO - OAB:16919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Recebo a emenda a inicial de fls. 91/96, quanto ao comprovante de 

endereço do autor.

Contudo, em análise aos documentos acostados, verifico que a parte 

autora não colacionou nos autos procuração ad judicia. Desta feita, 

INTIME-SE a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

a emenda da inicial, colacionando aos autos procuração outorgando ao 

advogado subscritor da inicial os devidos e necessários poderes para a 

presente demanda, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, CPC).

 Após, com a juntada da procuração, imediatamente conclusos para 

análise do pedido de tutela antecipada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 03 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142958 Nr: 6658-09.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAC PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 6658-09.2018.811.0008 (Cód.: 142958)

Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora deixou de instruir a 

exordial com o documento indispensável à propositura da ação, 

notadamente o comprovante de endereço.

Assim, FACULTO à parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome da própria parte autora (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 25 de setembro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133532 Nr: 666-67.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULINDA PRATES CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. Defiro o prazo 15 (quinze) dias para juntada de documentos. 

Dê-se vista às partes pelo prazo igual e sucessivo de 15 (quinze) dias, 

para apresentação das alegações finais. Apresentada as alegações, 

concluso para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138706 Nr: 3753-31.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA SEVERINA DA SILVA PICOLLOTO, LEONARDO 

PICOLLOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Marques Andrade - 

OAB:17098, ANDRÉ LUIZ ROSSI - OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Divórcio Consensual proposta por SARA SEVERINA 

DA SILVA PICOLLOTO e LEONARDO PICOLLOTO, ambos qualificados nos 

autos. Requerem os autores a homologação da presente demanda a fim 

de extinguir o vínculo matrimonial. Alegando, em síntese, que não possuem 

filhos, não há bens a partilhar ou outras questões pendentes.

 Determinada a emenda a inicial (fls. 19) compareceu a parte autora 

regularizando a situação processual (fls. 21/23).

É o relatório do necessário.
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Fundamento e Decido.

O divórcio é a medida jurídica, obtida pela iniciativa das partes, em 

conjunto ou isoladamente, que dissolve integralmente o casamento, 

abrangendo a sociedade conjugal e o vínculo nupcial formado.

De acordo com o princípio constitucional disposto no art. 226, § 6º, o 

divórcio está submetido a um requisito único: a vontade de uma pessoa 

casada, independentemente de qualquer prazo, de casamento ou de 

separação fática .

 O divórcio amigável, pleiteado em juízo, dependerá de pedido expresso 

formulado por ambos os cônjuges, através de procedimento especial de 

jurisdição voluntária, conforme dispõe o art. 731 do Código de Processo 

Civil, in verbis:

Art. 731. A homologação do divórcio ou da separação consensuais, 

observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição 

assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão:

I - as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns;

II - as disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges;

III - o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas; 

e

IV - o valor da contribuição para criar e educar os filhos.

No caso dos autos, as partes declaram que não possuem filhos, sendo 

desnecessário arbitrar alimentos e guarda. Tampouco há bens a serem 

partilhados, sendo somente o divórcio, razão pelo qual deve ser 

homologado.

Desta feita, a homologação do presente acordo é medida que se impõe, 

pois, os termos da transação não são contrários ao direito, e, razão pela 

qual, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o 

referido acordo, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta sentença.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil resolvo o Mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para decretar o divórcio de SARA SEVERINA DA SILVA 

PICOLLOTO e LEONARDO PICOLLOTO.

Após o trânsito em julgado e devidamente certificado, EXPEÇA-SE 

Mandado de Averbação ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 

competente para a devida averbação, consignando que a cônjuge voltará 

a usar o nome de solteira, qual seja: SARA SEVERINA DA SILVA.

Deverá o Cartório de Registro Civil que expedir a averbação, encaminhar 

cópia do referido registro já lavrado para que seja juntado nos autos.

Sem custas, em virtude da gratuidade deferida (fl. 19).

Após tudo cumprido e devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA à Defensoria Pública

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres - MT, 18 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136269 Nr: 2307-90.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos etc.

Defiro a emenda da inicial.

Considerando que a nova Lei Processual Civil prima pela cooperação entre 

as partes para a solução amigável da demanda, DETERMINO o 

encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) da Comarca para designação de audiência.

Designada a audiência, INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu 

advogado (art. 334, §3º, CPC) via publicação no DJE e CITE-SE a 

requerida, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para que 

compareçam à audiência, acompanhados de advogado, informando-lhes 

que o não comparecimento injustificado à audiência é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça cuja ausência será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do 

CPC).

 Ressalte-se que as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).

Após as comunicações, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos – CEJUSC.

Não havendo conciliação, o réu oferecerá contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 27217 Nr: 467-31.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJRF, JOSILDA RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BERNARDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 17 de Outubro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 27217 Nr: 467-31.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJRF, JOSILDA RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BERNARDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado para que devolva o 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81586 Nr: 3271-93.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMEZINA EIGINA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA PATRIOTA HOLANDA 

DE AMORIM - OAB:MATR-2251908

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80028 Nr: 1604-72.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 Proceder a intimação dos advogados das partes da realização da pericia 

medica no senhor ANTONIO FRANCISCO CORREA DA SILVA, agendada 

para o dia 18 de Outubro de 2018 às 13:00 horas, no Centro Integrado, 

localizado Rua da Alegria, s/n. Jardim Oriente, próximo a mil motos nessa 

cidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47323 Nr: 3489-92.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTAIR CARLOS COSTA DA SILVA, CLEONICE 

PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAURO ELIAS JUNIOR, HOSPITAL E 

MATERNIDADE CLINICA DA CRIANÇA LTDA, UNIMED VALE DO SEPOTUBA 

- COOP.DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11393, Clesio Plates de Oliveira - OAB:23592/O, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B, JOACIR JOLANDO 

NEVES - OAB:, LUCIANO SALES - OAB:5.911-B, MARILEI CARDOSO - 

OAB:MT/12904, MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - OAB:MT/19495, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B

 Proceder a intimação dos advogados das partes da realização da pericia 

medica na menor MARIA LILA DOS SANTOS SILVA,agenda para o dia 18 

de Outubro de 2018 às 13:00 horas, no Centro Integrado, localizado Rua 

da Alegria, s/n. Jardim Oriente, próximo a mil motos nessa cidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26567 Nr: 2972-29.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432-MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte 

Executada para requerer o que de direito, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129310 Nr: 6164-81.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FELINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, WAYNE 

ANDRADE C ARANTES - OAB:12.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124254 Nr: 3352-66.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA PEREIRA DE ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE B. DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12.338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISBO FREIRE 

JUNIOR - OAB:MT 20.111-B, MARCELO ANTONIO SILVA - 

OAB:MT21.332, RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:10350

 Proceder a intimação dos advogados das partes da realização da pericia 

medica no senhor CELIA PEREIRA ANTONIO FRANCISCO CORREA DA 

SILVA, agendada para o dia 18 de Outubro de 2018 às 13:00 horas, no 

Centro Integrado, localizado Rua da Alegria, s/n. Jardim Oriente, próximo a 

mil motos nessa cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132767 Nr: 119-27.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUE ALVES DO NASCIMENTO 

- OAB:20466/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139456 Nr: 4196-79.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107512 Nr: 246-33.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA GUIA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 89182 Nr: 4922-29.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 102016 Nr: 2906-34.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Vistos.

Vista ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 99788 Nr: 1514-59.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdOC, FHOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Vista à Defensoria Pública.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111409 Nr: 2535-36.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTENILSON DOS SANTOS PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:14210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HENRIQUE 

FORTUNATO - OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115509 Nr: 5066-95.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME FELIX DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROCURADORA

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 34047 Nr: 580-48.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESIMO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52513 Nr: 3265-23.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENITA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82620 Nr: 4340-63.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO NOBRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG SA - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:16.227-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88030 Nr: 3800-78.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRUCIO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89835 Nr: 187-16.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINA ALVES SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84620 Nr: 778-12.2013.811.0008

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Dourado Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIVINO RODRIGUES LEMES, 

ALEXANDRE GONÇALVES PORTO, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14.935/O, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139389 Nr: 4163-89.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLDSV, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS ROSSI - OAB:4.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da petição de proposta de acordo aportada às fls.27/38, 

impulsiono o feito para intimar, via DJE, a parte Exequente a manifestar-se, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-34.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da partes da r, 

sentença Id do documento Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, bem como 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa no importe de 9,0% 

(nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por 

cento), sobre o valor da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da reclamada.Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95.Barra do Bugres – MT, 04 de outubro de 

2018.Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95.Considerando os indícios de captação ilícita de 

clientela consubstanciado em dezenas ou centenas de ações subscritas 

pelo advogado, julgadas improcedentes com condenação em má-fé, nos 

últimos dois anos, o que acarretou enormes prejuízos às partes e 

assoberbamento do judiciário com ações temerárias, determino que se 

encaminhe cópia integral dos autos ao Conselho de Ética da OAB de Mato 

Grosso para as providências que entender cabíveis.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, e cumpridas as 

determinações, arquivem-se os autos.. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

SantanaA-Gestora Judiciária Substituta . Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-23.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ATAIDE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000726-23.2018.8.11.0008 Valor da causa: $20,504.67 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ATAIDE ALVES DE OLIVEIRA Endereço: RUA GOIÁS, 1108, 

CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Endereço: LOJAS 

AMERICANAS S/A, RUA SACADURA CABRAL 102, SAÚDE, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20081-902 INTIMANDO(A): ATAIDE ALVES DE 

OLIVEIRA, RUA GOIÁS, 1108, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) ACIMA 

QUALIFICADA(S) para comparecerem à audiência designada, conforme 

despacho vinculado e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 12/11/2018 Hora: 14:00. ADVERTÊNCIAS À(S) PARTE(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados. 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento, sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 
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s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Barra do Bugres - MT , 5 de outubro de 2018. 

MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-09.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

SANDRA FELIZARDO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente 

para no prazo de 10(dez)dias, juntar aos autos o cálculo sobre o valor 

atualizado da execução, ID do documento “Vistos etc.1. INTIME-SE a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do valor de R$ 3.185,60 (três mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta 

centavos), fixado no título executivo judicial, sob pena de ser acrescido ao 

valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil. 2. Não havendo cumprimento espontâneo da 

condenação no prazo fixado, CERTIFIQUE-SE. 3. Na sequência, INTIME-SE 

a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o 

cálculo sobre o valor atualizado da execução, com a inclusão da multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito. 4. Após, 

conclusos para análise do pedido de penhora via sistema BACENJUD, 

conforme requerimento da parte exequente. 5. No caso eventual 

pagamento sobre valor incontroverso, EXPEÇA-SE o competente Alvará. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. .. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos SantanaA-Gestora Judiciária Substituta . Mat; 3321

Comarca de Campo Novo do Parecis

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60975 Nr: 1983-81.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA LOURDES LAZZAROTTO ZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a expedição de Alvará para liberação dos valores depositados 

pela parte executada.

Com efeito, não havendo mais conflito de interesses, visto que a 

executada cumpriu com o determinado na sentença e a parte exequente 

se dá por satisfeita, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 924, inciso II, do CPC.

Em seguida, certifique o transito em julgado desta decisão, realizando a 

escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, 

consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69953 Nr: 3190-47.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Acolho o parecer ministerial de f. 91 e, via de consequencia, intime-se a 

DPE para manifestação em cinco dias.

Em seguida, vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100459 Nr: 2259-05.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOVANDA ROCHA MEDRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls. 29/33, requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 8746 Nr: 1922-75.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MASSOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa esteira, INDEFIRO o pedido de nova consulta via sistema Bacenjud 

e, via de consequencia, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que 

no prazo de cinco dias, indique bens passíveis de penhora em nome do 

executado, COMPROVANDO AS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

REALIZADAS NOS AUTOS, notadamente as expostas no parágrafo 

anterior, sob pena de extinção e/ou arquivamento do feito.Sem prejuízo, 

fica a parte exequente ciente, quando da intimação desta decisão, que em 

caso de pedido de consulta nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário 

para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, deverá 
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esta comprovar nos autos as diligências administrativas realizadas com tal 

intento, tais como pesquisas na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 599 Nr: 469-50.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE FREITAS FIGUEIREDO, 

SEBASTIÃO BATISTA DE FIGUEIREDO, JOELANE ALVES DE FREITAS 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANI CAROLINE N. DUTRA - 

OAB:OAB/MT 21.807, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - 

OAB:7443/MT

 Vistos.

Tendo em vista a decisão de f. 266, determino a penhora do imóvel, 

consoante indicação da parte exequente (f. 282-285), na forma da lei 

(CPC, art. 845, § 1º).

Concluída a diligência, intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o 

laudo de avaliação, no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo, cerifique o tramite.

Após, retornem os autos conclusos para impulso oficial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81748 Nr: 1792-94.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRSS, SMS, IIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG(EDSÚDS, PDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIOZOLA - OAB:22.583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,[...].Diante disso a parte exequente pugnou pelo bloqueio nas 

contas públicas do requerido para prosseguimento do feito (f. 295-298).O 

Ministério Público (f. 300) opinou pelo bloqueio de verbas públicas para 

cumprimento da obrigação constate nos autos.Os autos vieram 

conclusos.DECIDO.Sem delongas, observo que a decisão de f. 253 

determina a intimação do Estado de Mato Grosso para que este 

providencie o tratamento em comento.Todavia, não consta nos autos 

informações acerca da intimação da parte requerida acerca da decisão 

citada (f. 253).Assim, considerando que se trata de processo de saúde 

que envolve bloqueio elevado de verbas públicas para cumprimento da 

obrigação, CERTIFIQUE quanto o cumprimento da decisão de f. 253 e, em 

seguida, tornem os autos imediatamente conclusos ao gabinete para 

prosseguimento do feito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61898 Nr: 2912-17.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANA PEZZI GIACOMET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME CAMARGO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido e determino o sobrestamento do feito pelo prazo pugnado 

pela parte, em consonância com o art. 921 do CPC.

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o 

exequente deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo 

de 5 dias.

Caso o exequente não se manifeste conforme acima determinado, deve a 

gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e condenação em despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 485, III, § 2°, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61705 Nr: 2716-47.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a expedição de Alvará para liberação dos valores depositados 

pela parte executada.

Com efeito, não havendo mais conflito de interesses, visto que a 

executada cumpriu com o determinado na sentença e a parte exequente 

se dá por satisfeita, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 924, inciso II, do CPC.

Em seguida, certifique o transito em julgado desta decisão, realizando a 

escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, 

consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40146 Nr: 401-46.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:MAT. 166135

 Vistos.

Determino a expedição de Alvará para liberação dos valores depositados 

pela parte executada.

Com efeito, não havendo mais conflito de interesses, visto que a 

executada cumpriu com o determinado na sentença e a parte exequente 

se dá por satisfeita, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 924, inciso II, do CPC.

Em seguida, certifique o transito em julgado desta decisão, realizando a 

escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, 

consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39101 Nr: 2454-34.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a expedição de Alvará para liberação dos valores depositados 

pela parte executada.
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Com efeito, não havendo mais conflito de interesses, visto que a 

executada cumpriu com o determinado na sentença e a parte exequente 

se dá por satisfeita, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 924, inciso II, do CPC.

Em seguida, certifique o transito em julgado desta decisão, realizando a 

escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, 

consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37571 Nr: 924-92.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARETTI DOS SANTOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não há o que se falar em bloqueio de valores (f. 75), uma vez que a parte 

executada ainda não foi citada.

Diante disso, proceda-se as diligencias necessárias para a citação da 

parte executada, nos termos da decisão de f. 49-50, atentando-se para o 

endereço apresentado às f. 72.

Em seguida, com o aporte da certidão do Sr. Meirinho, intime-se a parte 

exequente para prosseguimento do feito em dez dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66738 Nr: 756-85.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO VALTER BERFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos,

Interposto o recurso de apelação, certifique se houve a apresentação das 

razões, se não, intime-se para apresentação, no prazo legal.

Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de contrarrazões, 

certifique e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89809 Nr: 1658-33.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Vistos.

Presto, nesta data, as informações solicitadas pelo Digníssimo Relator do 

Agravo de Instrumento nº 1010558-07.2018.8.11.0000, conforme ofício nº 

089/GAB2/2018 ora anexado.

Verifica-se que a parte requerida apresentou contestação às f. 39-74, 

tendo apresentado inclusive impugnação à justiça gratuita; a parte 

requerente impugnou a contestação às f. 76-82.

Todavia, verifico que a parte requerente apresentou interesse na 

resolução consensual do litígio às f. 38, e a parte requerida não fora 

intimada acerca de tal pleito.

Nesse ínterim, além do interesse manifesto de uma das partes, registra-se 

que o legislador conferiu ao magistrado o poder-dever de tentar conciliar 

as partes com o propósito de obter uma solução consensual do litígio. 

Veja-se a redação do artigo 139, inciso V do CPC/2015:

O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

[...]

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Ante o exposto, determino seja intimada a parte requerida, por meio de 

seus patronos via publicação no DJE, para apresentar manifestação 

quanto ao pleito de f. 38, no prazo de 10 (dez) dias.

Com a manifestação e/ou decorrido o prazo supra, certifique-se e tornem 

os autos conclusos para deliberações ou prolação de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61492 Nr: 2491-27.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEIR ANANIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUNIR ROQUE PAZ, VICTOR ADRYEL 

FIGUEIREDO, DIVINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, MUNIR KALIL SAFFE DE ARAÚJO - 

OAB:80022

 Vistos.

RETIRE-SE a etiqueta identificativa da META 02 CNJ.

RETIFIQUE-SE a distribuição e autuação para constar a presente como 

cumprimento de sentença.

INTIME-SE a parte promovida/executada, por meio de seu procurador, para 

que, nos termos do art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorário de advogado de dez por cento (art. 

523, § 1º, CPC).

Decorrido o prazo sem o pagamento do valor devido, desde já, determino a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (art. 523, § 3º, CPC).

Consigna-se que, no ato da intimação, o executado ficará ciente que, 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação, iniciará, em igual prazo, 

ou seja, quinze dias, o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 525, caput , do CPC.

Cumpridas as determinações acima, intime-se a parte exequente para 

manifestar no prazo de 15 (quinze)dias.

Após, certifique o tramite e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77050 Nr: 3396-27.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECZ, ADCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO 

MORAES - OAB:11950/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de execução de alimentos ajuizada pela representante 

da menor, Sra. Aline de Carvalho Celes em face de Antonio Luiz 

Zunizakae.

O executado foi citado pessoalmente (f. 52) e apresentou proposta de 

parcelamento do débito às f. 81.
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Intimada a manifestar, a parte autora concordou com a proposta de 

parcelamento (f. 84).

Todavia, às f. 170 a exequente informou o inadimplemento do executado 

acerca do pagamento do acordo realizado entre as partes, uma vez que, 

intimado dos cálculos (f. 168), manteve-se inerte.

Às f. 172 o Ministério Público opinou pela decretação da prisão civil do 

executado.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Em detida analise dos autos, observo que o executado não arcou com o 

pagamento integral da obrigação alimentar nos meses de fevereiro/2016 a 

maio/2018, constituindo débito atualizado no valor de R$ 21.297,25.

Todavia, por se tratar de executado indígena, cumpra-se integralmente a 

decisão de f. 82, notadamente, a remessa dos autos a PGE.

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação para o dia 30/11/2018, às 

14: 00 horas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87725 Nr: 497-85.2017.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e DEFIRO a expedição do 

alvará pretendido, autorizando a requerente Neli Vieira, o levantamento do 

valor indicado às f. 23-24 junto a Caixa Econômica Federal, devidamente 

atualizado. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o competente 

alvará e, após, arquivem-se os autos.Sem custas em virtude da 

gratuidade deferida ao requerente.P.R.I.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99626 Nr: 1839-97.2018.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho o parecer ministerial e, via de consequencia, intimem-se as partes 

para que, no prazo de quinze dias, se manifestem acerca do pleito de 

aditamento pugnado pelo Parquet às f. 49-50.

Em seguida, com a manifestação das partes, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98263 Nr: 1250-08.2018.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo que 

dos autos consta, acolho o pedido inicial, para declarar dissolvido o 

vínculo conjugal das partes e, por conseguinte, decreto o divórcio de 

Jorge Ferreira Dias e Arenice de Souza Monteiro Dias.A requerida voltará 

a usar o nome de solteira.Via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Isento as partes do pagamento de custas e emolumentos judiciais, por 

ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.Transitada 

em julgado, expeça-se o mandado de averbação, junto ao Cartório de 

Registro Civil respectivo, depois de feitas as devidas anotações e 

comunicações, arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 15981 Nr: 2892-07.2004.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Dias Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada contra o acusado pela suposta prática 

do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, ocorrido no dia 10 

de outubro de 2004.

O feito teve seu curso suspenso com fulcro no artigo 366 do CPP 

consoante decisão proferida às f. 155-157, oportunidade em que se 

decretou a prisão preventiva do acusado.

Ao depois, houve a comunicação da prisão preventiva do réu (f. 171).

Regularmente citado (f. 214), o acusado apresentou resposta à acusação 

(f. 215).

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário.

Decido.

De proêmio, determino seja dado cumprimento à decisão proferida às f. 

172, mormente porque inexiste informação acerca da prisão do réu nos 

sistemas Apolo e BNMP 2.0, mesmo sendo certo que Carlos atualmente 

está segregado no ergástulo local.

Pois bem, verifica-se que o acusado reservou-se no direito de formular 

sua defesa de mérito durante a instrução processual (f. 215), não tendo 

apresentado nenhuma tese de absolvição sumária por analogia ao rito 

ordinário, de modo que no decorrer da instrução processual poderá ser 

formada a convicção deste Juízo nesta primeira fase do rito do júri.

Isso porque, consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar 

a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade de 

confirmação do recebimento da denúncia havido outrora, determinando 

prosseguimento da ação penal.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22/10/2018, 

às 14h00min, oportunidade em que serão inquiridas as testemunhas de 

acusação e defesa, bem como realizado o interrogatório do acusado na 

sala de audiência deste Juízo.

Intime-se o acusado e sua patrona constituída. Requisite-se a escolta do 

réu que se encontra recolhido no ergástulo local.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-43.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA (ADVOGADO(A))

LEILA ELIZABETE TIBES MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

A VOLKWEIS EIRELI - ME (REQUERIDO)

ANDERSON ELIAS SIEBERT (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010387-43.2016.8.11.0050. REQUERENTE: LEILA ELIZABETE TIBES 

MORAES REQUERIDO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE 

AUTOMOVEIS LTDA, SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E 

SERVICOS LTDA, A VOLKWEIS EIRELI - ME Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA PRELIMINAR DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alegam as Promovidas, incompetência deste 

Juízo, tendo em vista a necessidade de perícia técnica nos presentes 

autos. Apesar das alegações da Promovida, resta claro que o laudo 

pericial já fora realizado pela promovida HYUNDAI, não tendo que se falar 

em nova perícia. Ademais, conforme consta nos documentos de ID 

9156755, em 05.05.2017 a reclamante retirou o veículo da concessionária 

Saga Hyundai faltando peças, ou seja, o automóvel enviado para a fábrica 

em 19.07.2016 (ID 5847058) com todos os componentes a fim de que 

fosse periciado, foi devolvido parcialmente, uma vez que lhe faltavam 

peças do motor. Diante disso, a produção de prova técnica judicial fica 

prejudicada pela alteração da condição inicial do objeto a ser periciado, já 

que não é possível afirmar que as peças eventualmente repostas no 

veículo correspondem àquelas originalmente integrantes do objeto. 

Ressalto ainda que a reclamante tentou a produção de prova pericial 

unilateral, que foi inviabilizada justamente pela ausência das peças 

principais (ID 9156797). Assim, pela própria ineficácia da prova 

pretendida, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Alega a Promovente que em 19/05/2016 adquiriu junto a Ré GP 

VEÍCULOS, o veículo da marca HYUNDAI, modelo HB20 PREMIUM, ano 

2013 e modelo 2014, placa OAT 1526, cor preta, RENAVAN 00586329625, 

pelo valor de R$ 73.114,00 (setenta e três mil cento e catorze reais). 

Alega que, após 60 (sessenta) dias de uso, o automóvel apresentou 

problemas no motor que impossibilitaram o seu uso. Segundo a 

Promovente, em 19/07/2016, em viagem de Campo Novo do Parecis para 

Cuiabá, o veículo parou de funcionar, razão disso o veículo foi guinchado 

e entrega na Promovida SAGA HYUNDAI, que por sua vez constatou que 

o problema apresentou foi em decorrência do excesso de rotação no 

motor por troca errada de marcha, e que a autora não fazia jus a garantia 

do veículo. A Promovida Hyundai aduz em sua defesa que a falha no 

motor foi ocasionada pela má utilização do veículo, e assim, há a perda da 

garantia. Postulando, ao final, a improcedência da reclamação. A 

Promovida Saga Seul Comércio de Veículos Peças e Serviços firmou 

acordo com a Promovente, pugnando assim pela exclusão do polo 

passivo, conforme Id.: 6759512. A Promovida A VOLKWEIS EIRELI – ME, 

nome fantasia GP VEÍCULOS alegou em sua defesa que o Laudo pericial 

acostado aos autos pela Promovida Hyundai constatou MAU USO DO 

VEÍCULO, estando assim, o conserto fora da garantia, do fabricante e de 

qualquer garantia, inclusive os 90 (noventa) dias contratuais junto a GP 

VEÍCULOS. Postulando, ao final, a improcedência da reclamação. Pois 

bem. Analisando detidamente os documentos que instruem a ação, 

verifica-se que a compra do veículo usado deu-se me 19/05/2016 e que 

no dia 19/07/2016, apesar de todas as revisões realizadas na 

concessionaria autorizada o veículo apresentou defeito no motor. 

Embasada nas disposições ínsitas no Código de Defesa do Consumidor, 

que consagra a teoria da responsabilidade que responde o 

fabricante/fornecedor/comerciante, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por VÍCIOS 

relativos aos produtos e serviços, ou ainda, no caso dos autos, de o 

produto adquirido ser novo ou usado. Destarte, a prova documental 

colacionada aos presentes autos é suficiente para comprovar que o 

veículo adquirido pela parte Requerente com sessenta dias de uso 

apresentou problema mecânico. E, mesmo se tratando de automóvel 

usado, não há que se falar em falta de manutenção, pois apresenta todas 

as revisões efetuadas na concessionária. Não é demais mencionar que 

apesar de haver nos autos o laudo de constatação oriundo da fábrica 

atestando a ocorrência de falha humana, anoto que a prova pericial 

trazida é unilateral, realizada sem que houvesse sequer o 

acompanhamento de assistente indicado pela consumidora a fim de 

garantir a imparcialidade do documento ou ao menos possibilitando a 

contraprova, considerando ainda que a devolução do veículo desmontado 

faltando componentes essenciais inviabilizou a reclamante de submeter o 

veículo à análise de profissional de sua confiança. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

independentemente da existência de culpa, em razão da teoria do risco da 

atividade que desempenha. A Promovida Hyundai não agiu com a cautela 

necessária para condução dos seus serviços, deixou de ser diligente na 

condução de seus negócios ferindo o princípio da boa fé objetiva, 

norteador das relações de consumo, onde se pressupõe a lealdade e 

honestidade entre as partes de uma relação jurídica, posto que no caso 

versado o fabricante recebeu o veículo com todas as suas peças, 

periciando-as unilateralmente, devolvendo-o incompleto, onde as peças 

faltantes correspondem justamente as peças periciadas, imprescindíveis 

para a averiguação do ocorrido. Dito isso, é evidente a conduta lesiva da 

fabricante que inviabilizou a reanálise do objeto retendo as peças, 

devendo, portanto, ser responsabilizada pelos danos causados, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. Portanto, despiciendo aprofundarmos se o veículo 

ainda apresenta ou não os vícios apontados, mesmo porque há de se 

convir que a parte Reclamante deveria ter sido no mínimo melhor assistida 

pela Reclamada, pois, exigir-se o contrário, seria frustrar a efetiva 

proteção ao consumidor, impondo-o uma situação que, pela experiência 

comum, não preserva a integridade da relação de consumo nos moldes 

preconizados pelo Código Consumerista. No que diz respeito aso reparos 

no veículo, convém destacar que extrapolado, em muito, o prazo previsto 

no §1º do art. 18 do CDC, não obstante os defeitos apresentados, o 

veículo praticamente nem foi utilizado pela Promovente. Nesse diapasão, 

frente a ausência de qualquer justificativa plausível da Promovida seja no 

tocante a ausência de reparo eficiente dos problemas ou que estes teriam 

decorrido do “mau uso” do automóvel pela parte Promovente, demonstram 

a verossimilhança das alegações declinadas na exordial e especialmente 

comprovam sua hipossuficiência, impondo-se a manutenção da inversão 

do ônus da prova, incumbindo, portanto, às Requeridas a comprovação da 

inexistência do vício no automóvel ou no serviço por elas prestado, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC, do qual não se desincumbiram. Assim, 

merece, pois, aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Ainda sobre a desnecessidade de produção de prova pericial 

neste momento processual, artigo 479 do CPC, dispõe que o juiz apreciará 

a prova pericial de acordo com o seu convencimento, ainda que formado 

por outros elementos, ou seja, permanece não adstrito ao laudo e isso foi 

o que aconteceu no presente caso, pincipalmente considerando a 

unilateralidade da prova bem como a devolução incompleta do veículo, 

prejudicando a produção de prova pericial pelo juízo ou a contraprova pela 

reclamante. Assim, eventual prova pericial produzida em Juízo não teria a 

devida credibilidade, haja vista que não há como assegurar se as peças 

devolvidas anteriormente realmente são do motor do veículo. Assim, o 

consumidor ao adquirir um produto ou serviço espera que ele apresente 

as qualidades tais quais informadas pelo fornecedor e sirva para o uso a 

que se destina, bem como ofereça a segurança necessária. Uma vez 

verificado esse descompasso, o fornecedor e o fabricante devem ser 

responsabilizados. Este é o sistema previsto nos artigos 12 e 18 do 

Código de Defesa do Consumidor ao tratar, respectivamente, dos vícios de 

qualidade por insegurança (fato do produto) e vícios de qualidade por 

inadequação (vício do produto). No que tange ao acordo entabulado entre 

a Reclamante e a reclamada Saga Seul (ID 6759512), verifica-se que não 

há óbice à sua homologação, considerando que no caso versado a 

concessionária trata-se de mera executora de eventual serviço 

necessário e autorizado no veículo. Destarte, a reclamada Saga Seul não 

possui responsabilidade contratual uma vez que não comercializou o 

veículo, bem com não é responsável pela garantia de fábrica do veículo. 

Logo, o acordo deve ser homologado, já que atende, em parte, os 

interesses dos acordantes. Frente a isso, entendo que o conserto do 

motor do veículo marca HYUNDAI, modelo HB20 PREMIUM, ano 2013 e 

modelo 2014, placa OAT 1526, cor preta, RENAVAN 00586329625, com a 

substituição das peças necessárias, deve ser atribuído a Promovida 

Hyundai alicerçado no fato do veículo estar dentro da garantia de 5 (cinco) 

anos oferecida pela então fabricante. No que concerne ao pleito de 

indenização por danos morais, restou plenamente caracterizada a 

situação injusta e para qual a parte Reclamante não concorreu, sendo 

certo que a situação vivenciada decorrente da demora, desconforto, 

aflição e transtornos a que foi submetida, é perfeitamente passível de 

indenização. É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

parte Requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas 

compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE 
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deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista a desídia 

e o desrespeito das Requerida Hyundai aos direitos do consumidor. 

Acerca da responsabilidade da reclamada VOLKWESI EIRELI – ME, não 

vislumbro nexo causal entre o dano causado e a sua conduta, haja vista 

que o que restou patente nos autos foi falha na prestação de serviços de 

garantia do produto, que é de responsabilidade da fabricante do veículo e 

de sua rede autorizada de concessionárias. Dessa forma, reconhecida a 

falha na prestação do serviço do Fabricante, não pairam dúvidas quando 

ao dever de indenizar. Destarte, delineado o dever de indenizar pelos 

danos morais, resta ainda o arbitramento da respectiva verba 

indenizatória, que há de ser fixada segundo o caráter prudencial do 

magistrado, tendo em vista o descumprimento das Requeridas às normas 

especiais estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, além de 

todo o transtorno suportado pelo Reclamante até a presente data, 

inclusive com o pagamento de dívida sobre um bem que nem sob a posse 

está, visando compensar a sensação de dor do lesado e dissuadir o 

lesante de novas práticas do gênero, sem que tal paga constitua fonte de 

enriquecimento sem causa. Pelo que, observados tais aspectos, entendo 

prudente e razoável o arbitramento do valor da referida indenização no 

importe de R$6.000,00 (seis mil reais), que é suficiente ao cabal 

ressarcimento dos danos morais configurados. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo estabelecido entre a Promovente e a Promovida 

SAGA SEUL COMERCIO DE VEIUCLOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, na 

forma e condições pactuadas no termo do Id.: 6759512; JULGO 

IMPROCENTES os pedidos em relação ao Promovido A VOLKWESI EIRELI – 

ME e PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos em relação a HYUNDAI 

MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, com base no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, e: A) CONDENO a Promovida 

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, a 

obrigação de fazer consistente em efetuar os conserto/reparos, inclusive 

com a substituição das peças necessárias no motor do veículo marca 

HYUNDAI, modelo HB20 PREMIUM, ano 2013 e modelo 2014, placa OAT 

1526, cor preta, RENAVAN 00586329625, no prazo de 30 (trinta) dias; B) 

CONDENO a HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS a 

indenizar a Promovente a título de danos morais o valor de R$6.000,00 

(seis mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação válida 

e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (362 do STJ). Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos 

do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 05 de outubro de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 05 

de outubro de 2018. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001920-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIS PIRES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001920-26.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que promovam o recolhimento das custas necessárias à distribuição 

da presente carta precatória, sob pena de devolução. Não sendo 

comprovado o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, DEVOLVA-SE, 

com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 5 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001921-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVAL PIRES NETO (REQUERIDO)

JORGE ROBERTO PIRES (REQUERIDO)

TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME (REQUERIDO)

BRUNO LUIS PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001921-11.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que promovam o recolhimento das custas necessárias à distribuição 

da presente carta precatória, sob pena de devolução. Não sendo 

comprovado o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, DEVOLVA-SE, 

com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 5 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001833-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANO DELMONDES SANTOS (AUTOR(A))

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001833-70.2018.8.11.0051 Embargos de Terceiro Decisão. 

Vistos etc. Do que se infere da inicial destes embargos de terceiro, a 

constrição judicial atacada teria tido origem nos autos da ação 

1332-17.2010.811.0051, Código 31222, em trâmite na 2ª Vara Cível desta 

Comarca. Tal alegação se corrobora pelo extrato do sistema do órgão de 

trânsito, a especificar bloqueio judicial originário justamente da 2ª Vara de 

Campo Verde. Não por outro motivo, no cabeçalho da inicial, 

expressamente se tentou a vinculação dos presentes embargos à 2ª Vara 

Cível. Apesar do exposto, por algum equívoco, o feito foi distribuído à 1ª 

Vara Judicial desta Comarca, sem competência, portanto, para a análise 

da irresignação do Embargante. Assim, DECLARO a incompetência deste 

Juízo para o processamento do feito, DECLINANDO-A em favor da 2ª Vara 

Cível desta Comarca. ENCAMINHEM-SE os autos, com as anotações 

pertinentes. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 5 de outubro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001867-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAULINO TEIXEIRA MACHADO (AUTOR(A))

MARCO AURELIO MARCHIORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001867-45.2018.8.11.0051 Anulatória Fiscal Decisão. Vistos 

etc. Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu 

deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no art. 300 do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

noto pertinente a postergação da análise do pedido liminar, assim 

assegurando o respeito ao contraditório. Do que se infere da versão 

inicial, em decorrência de suposta fraude fiscal, de notório conhecimento 

na região, o Requerente teria sido autuado pelo Fisco Estadual em razão 
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de alegada interrupção do diferimento, impondo-lhe obrigação tributária de 

R$ 272.744,78, já incluídos os juros de mora e a multa correspondente. 

Ainda segundo a inicial, a justificativa para a cobrança do ICMS nos 

termos mencionados, tal como apresentada pelo Fisco Estadual, seria a de 

que o Requerente não teria averiguado a regularidade fiscal e a existência 

da pessoa jurídica compradora do produto agrícola. Segundo o Fisco, não 

existiria, ainda, comprovante bancário de pagamento das mercadorias. Por 

outro lado, para o Requerente, a inidoneidade fiscal das pessoas jurídicas 

envolvidas na negociação, tendo sido posterior ao próprio negócio jurídico, 

não haveria de admitir sua responsabilização pessoal pela evasão fiscal 

causada. O Requerente ainda justificou a diferença constatada nos 

campos dos documentos fiscais relacionados à operação. Segundo ele, 

em razão da complexidade da operação, a abranger também uma cessão 

de crédito, com a anuência de todos os participantes, expediu-se 

documento fiscal a espelhar a triangulação. Entretanto, as razões 

apresentadas pelo Requerente nesta ação judicial já foram analisadas pelo 

Estado de Mato Grosso. Do que se infere do Relatório firmado pela 

Gerência de Fiscalização da Secretaria de Fazenda, a cessão 

supostamente justificadora da divergência identificada no documento 

fiscal seria, em verdade, ardil utilizado pelas empresas fraudadoras para 

dissimular operações de fato ocorridas. Piora quando se analisa o 

contexto em que se inseriu a autuação questionada pelo Requerente. 

Segundo se infere do mesmo relatório, as investigações comprovaram que 

a organização criminosa atuava em vários polos no Estado de Mato 

Grosso, por intermédio de membros com função de cooptar, constituir, 

alterar contratos sociais e reativar empresas fictícias/fachada para serem 

empregadas na geração e utilização de créditos inidôneos de ICMS. Nesse 

contexto, supostamente afetado por gigantesca fraude em detrimento do 

Estado de Mato Grosso, não se mostra pertinente a análise das razões do 

Requerente sem, antes, proceder-se à oitiva do Requerido. Certamente 

que, com os documentos a serem apresentados pelo Estado de Mato 

Grosso, talvez relacionados a outras circunstâncias não mencionadas na 

inicial, poder-se-á analisar, com mais autoridade, o pedido antecipatório 

feito pelo Requerente. Decido. POSTERGO, pois, a análise do pedido de 

antecipação de tutela para depois do esgotamento do prazo de 

contestação. Diante do não comparecimento do Requerido às audiências 

deste juízo, mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a designação 

da audiência de conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a 

ausência da Parte pudesse ensejar a incidência da multa por ato 

atentatória à dignidade da Justiça, permaneceria a circunstância de 

prolongar-se ainda mais o procedimento, em detrimento do Requerente. 

Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 5 

de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001348-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ALVES DANTAS (REQUERENTE)

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001348-70.2018.8.11.0051 Divórcio Despacho. Vistos etc. 

CITE-SE o Requerido e INTIME-SE a Requerente, esta só na pessoa de seu 

ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC), a fim de que compareçam, 

perante o Núcleo de Conciliação desta Comarca, à audiência de mediação 

a ser oportunamente designada, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Nos termos do 

art. 695, § 1º, do NCPC, o mandado de citação deverá conter apenas os 

dados necessários à audiência, sem a cópia da petição inicial, mas 

assegurando-se ao Requerido o direito de examinar os autos a qualquer 

tempo. Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o 

Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC) 

Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 9 de agosto de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001579-97.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK (ADVOGADO(A))

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LEONARDO OLIVEIRA TORRES (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE AVICOLA SANTA ROSA LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Márcio Rosa de Oliveira (TESTEMUNHA)

Valgremiu Lacerda Santos (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES 

PROCESSO n. 1001579-97.2018.8.11.0051 Valor da causa: $17,471.15 

ESPÉCIE: [Oitiva]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS Endereço: AVENIDA DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 11711, 21 ANDAR, BROOKLIN PAULISTA, SÃO PAULO 

- SP - CEP: 04578-000 POLO PASSIVO: Nome: SOCIEDADE AVICOLA 

SANTA ROSA LTDA - ME Endereço: ALVORADA, SN, BR 232 KM 215, 

ZONA RURAL, PESQUEIRA - PE - CEP: 55200-000 FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para o 

cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, devendo, para 

tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de 

Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" (diligência, 

emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento. CAMPO VERDE, 5 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78092 Nr: 2967-28.2013.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 
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de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79252 Nr: 4054-19.2013.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Biocamp Indústria, Comércio, Importação e Exportação 

de Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Granule Exportadora e Importadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT, Cristina Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se 

acerca dos embargos monitórios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75557 Nr: 533-66.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Souza Gaudencio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delirios Confecções Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurytania Santos 

Bauermeister - OAB:MT 16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Rezende - 

OAB:8987-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO da Parte Exequente para que indique bens disponíveis da 

Executada, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91933 Nr: 1323-79.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João dos Santos Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deolindo A. de Campos Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ROQUE SAGIN - 

OAB:17891, Liana Gorete Roque Sagin - OAB:10.486/MT

 Decido.Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO totalmente 

improcedentes os pedidos iniciais.Na forma do art. 85, § 2º, do NCPC, 

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, mas de exigibilidade suspensa dada a 

gratuidade.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em 

não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 

20 de junho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84197 Nr: 3408-72.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Cereais Norte & Sul do Brasil EIRELI - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138147 Nr: 9865-18.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Josias de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA para, no prazo de 15 dias, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137377 Nr: 9493-69.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Delfina das Dores Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA para, no prazo de 15 dias, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116441 Nr: 5478-91.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Guia de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143832 Nr: 2157-77.2018.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33673 Nr: 221-61.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fredson Silva de Jesus, Lucélia Alexandre Moya, 

Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Soares de Macedo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio José Mateus Guimarães 

- OAB:9722-A/MT, Francielli Santos - OAB:20997/O, Ricardo Ferreira 

Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6317 Nr: 675-22.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Secundino Hipolito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Antônio Mariani, Ires Mariani De Col

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandi De Col - 

OAB:6381/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99733 Nr: 3961-85.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNdSdS, AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33868 Nr: 412-09.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRR, MHRR, RRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zacarias Ferreira Dias - 

OAB:3576-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erica Cristiane Pereira 

Oyama - OAB:49593, Rebeca Fabiolla Gonçalves - OAB:74448, 

SHEYLA GRAÇAS DE SOUSA BORGES DE LIZ - OAB:31616

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000870-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

MARCIA DA COSTA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador e/ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 13/11/2018, às 13h00min, à 

realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no endereço 

acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 5 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000964-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DA SILVA LEAO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador, acerca da audiência de conciliação/mediação designada para 

o dia 13/11/2018, às 13h30min, à realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao 

edifício do fórum), no endereço acima indicado, devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na solenidade. É o que me cumpre. Campo 

Verde-MT, 5 de outubro de 2018. assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001076-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

ITALLO KAIRON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P C M COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador, ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 13/11/2018, às 14h00min, à 

realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no endereço 

acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 5 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001082-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BRUNO OTAKE GUOLLO (AUTOR(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador, ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 13/11/2018, às 14h30min, à 

realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no endereço 

acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 5 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1001084-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

ELISA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 
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VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador, ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 13/11/2018, às 15h00min, à 

realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no endereço 

acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 5 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001162-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ARAUJO DA SILVA SOUSA (AUTOR(A))

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador, ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 13/11/2018, às 15h30min, à 

realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no endereço 

acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 5 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001226-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DA SILVA LOPES (AUTOR(A))

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador, ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 13/11/2018, às 16h00min, à 

realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no endereço 

acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 5 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001272-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA ROCHA CARVALHO (AUTOR(A))

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX ROBERTO DE OLIVEIRA COLOMBO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador, ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 13/11/2018, às 16h30min, à 

realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no endereço 

acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 5 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000588-24.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

JUCIMAR DO CARMO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELMA MARTINS DA MOTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador, ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 14/11/2018, às 15h30min, à 

realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no endereço 

acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 5 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001467-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLESIO SCHENKEL (REQUERENTE)

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO CIRILO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador, ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 29/11/2018, às 16h00min, à 

realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no endereço 

acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 5 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001440-48.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (ADVOGADO(A))

NATALIA GOMES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador, ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 26/11/2018, às 15h30min, à 

realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no endereço 

acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 5 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1001362-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

JURANDI GUIA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BIOVERA PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador, ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 26/11/2018, às 14h30min, à 

realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no endereço 

acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 5 de outubro de 2018. 
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assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001404-06.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOCICLEITON DOS SANTOS CORREA (AUTOR(A))

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador, ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 26/11/2018, às 15h00min, à 

realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no endereço 

acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 5 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001442-18.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

MARLI OLINDA ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECLIFE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 

MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador, ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 26/11/2018, às 16h00min, à 

realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no endereço 

acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 5 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001635-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

REJANE FERREIRA DAMASCENO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador, ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 29/11/2018, às 14h30min, à 

realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no endereço 

acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 5 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001685-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RUDNEI ZAGO FORTUNATO (AUTOR(A))

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador, ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 29/11/2018, às 15h00min, à 

realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no endereço 

acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 5 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76039 Nr: 998-75.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercantil do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandero Negocios e Comercio Agropecuários 

Ltda, Carlos Alberto Nunes Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:76.696/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, retirar a carta precatória expedida, a fim de providenciar o 

seu preparo e distribuição na Mirassol D'oeste - MT, ou promova o 

recolhimento das custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da 

CNGC/TJMT.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73943 Nr: 2930-35.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Maria Tovo Di Loreto, Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVC Brazil Industria de Tubos e Conexões Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delfim Suemi Nakamura - 

OAB:23.664/PR, Juliana Scanavez Frederico - OAB:64.064/PR, Tahís 

Ferreira Rocha Farah - OAB:37.765/PR

 Certifico e dou fé, que a penhora de valores via BACENJUD resultou 

infrutífera, sendo assim, INTIMO o exequente acerca da decisão de 

fls.164/166: "...c) Frustrada a busca de valores em contas da parte 

executada, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da 

execução.

 c.1.) Na eventualidade de o credor permanecer silente, desde logo, 

SUSPENDO a presente execução, sobrestando igualmente a prescrição 

(art. 921, § 1º, do NCPC. Por corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório. Decorrido 01 (um) ano sem a indicação de bens 

penhoráveis começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 

921, § 4º, do NCPC). Transcorrido tal prazo, INTIME-SE o credor para 

promoverem, o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 580, caput, da CNGC . DEVERÁ constar da 

intimação a advertência sobre a necessidade da parte exequente indicar 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não 

sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão (art. 580, § 2º, da CNGC ). Constatado o 

transcurso do prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e volvam-me os autos 

conclusos para extinção (art. 581 da CNGC ). c.2.) Frisa-se, por 

pertinente, que encontrados a qualquer tempo, bens de propriedade das 

partes executadas, o processo será desarquivado para prosseguimento 

da execução (art. 921, §3º, do NCPC)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28243 Nr: 2351-92.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 253 de 610



Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Domingos da 

Silva - OAB:4907B/MT

 Certifico e dou fé, que intimo a parte exequente para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a diligência na zona rural, devendo ser emitida Guia de 

D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação, avaliação e intimação. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33696 Nr: 243-22.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genir Lorenzetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Giannetta, Rita de Cássia Pinheiro 

Benevides Gianetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A, Sonia 

Maria Kai Farias - OAB:8.993A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a 02 (duas) diligências na zona urbana (CENTRO), devendo ser 

emi t ida Guia de Di l igências no endereço e let rônico : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento dos mandados de 

intimação e de penhora e avaliação de bens em nome da executada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001876-07.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

RICARDO FERREIRA GARCIA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001876-07.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Pela leitura 

do artigo 2º, da Lei nº 6.858/80, observa-se que é autorizado o 

ajuizamento de alvará judicial para saques de contas do FGTS, PIS, 

liberação de valores depositados junto a instituições financeiras em nome 

da pessoa falecida, é autorizado desde que não existam outros bens 

sujeitos a inventário, in verbis: “Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às 

restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por 

pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos 

saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional.” No caso em voga, pelo exame da certidão de óbito, a falecida 

deixou bens para inventariar. Assim, antes de apreciar o pleito inicial, 

INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 10 dias, apresente 

declaração de bens eventualmente existentes em nome da falecida 

sujeitos a inventário. Após, volvam-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 03 de 

outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010827-70.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO (ADVOGADO(A))

RODO CAMPOS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010827-70.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. DEFIRO o pedido de levantamento do valor 

incontroverso, em favor da parte Exequente, na conta apontada por ela, 

nos termos da petição de ID 14560476. Desde já, cumpre destacar que 

não há incidência no Juizado Especial a segunda parte prevista no 

parágrafo primeiro do artigo 523, do CPC, por disposição expressa do 

artigo 55, da Lei 9.099/95, que afirma que os horários advocatícios 

somente são previstos ao recorrente, vencido, em segundo grau de 

jurisdição, e não em cumprimento de sentença, caso dos autos. E também, 

pela disposição do Enunciado 97 do Fonaje, in verbis: “A multa prevista no 

art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda 

que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; 

a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Assim, analisando a planilha de 

atualização do débito remanescente (ID 14560476), observa-se que o 

Exequente incluiu a multa incidente sobre honorários advocatícios, cuja 

verba, no cumprimento de sentença perante o juizado especial, não é 

devida. Sem prejuízo, INTIMEM-SE os Executados para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor remanescente ou, em igual 

prazo, requerer o que entender de direito. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 03 de outubro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-45.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI INÊS JAGER PEREGO (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO (ADVOGADO(A))

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO JORGE LIMA (ADVOGADO(A))

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CRISTIAN KRUSQUEVIS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010053-45.2012.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. DEFIRO a 

suspensão pelo prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo supra, 

intime-se o Requerente Exequente para que se manifeste sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 05 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010695-13.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERENTE)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIMONE APARECIDA DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010695-13.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. INTIME-SE o 

Requerido/Exequente para que, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste sobre a petição de ID 13266648. Decorrido o prazo ou com a 

resposta, voltem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Campo Verde-MT, 05 de outubro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-70.2018.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO DIAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001930-70.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos do Novo Código de Processo Civil. Registro, por oportuno, 

que muito embora a presente demanda tenha sido distribuída nos pedidos 

de urgência, em análise detida à inicial vislumbra-se inexistir quaisquer 

pedido de urgência, notadamente a concessão de antecipação de tutela, 

de modo que deve ter seu prosseguimento regular. Desta forma, 

aguarde-se a realização da audiência de conciliação, citando-se a parte 

promovida, e intimem-se ambas as partes para comparecer ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Por fim, defiro a 

inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência probatória da 

Requerente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 05 de 

outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010587-81.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDIMILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

acerca da devolução da carta precatória id. 15728515, bem como para 

que impulsione o feito no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 05 de outubro 

de 2018. assinado eletronicamente Ricardo de França Barcelos Técnico 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. DEFIRO o pedido formulado pela parte autora (ID 

13311649). DESIGNE-SE nova Audiência de Conciliação, nos termos do 

artigo 16 da Lei 9.099/95. Intimem-se as partes, por meio de seus 

Causídicos. Cumpra-se expedindo o necessário. Intimem-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 05 de outubro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GOMES DE CASTRO (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. DEFIRO o pedido formulado pela parte autora (ID 

13732142), uma vez que realizado com antecedência da audiência 

aprazada. Consigne-se, entretanto, que a justificativa apresentada não 

mais será aceita, em caso de reiteração. DESIGNE-SE nova Audiência de 

Conciliação, nos termos do artigo 16 da Lei 9.099/95. Intimem-se as partes, 

por meio de seus Causídicos. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intimem-se. Às providências. Campo Verde-MT, 05 de outubro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-69.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NERICO NIVALDO DASSOU KLEIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON LUIZ BONETTI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDERSON FELIPE DE SOUSA (TESTEMUNHA)

CLAUDECIR MEDEIROS (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

13/12/2018, às 13h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001942-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE COSTA SILVA (REQUERENTE)

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 04/12/2018, às 15h00 na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010232-71.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA (EXEQUENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

TELEFONIA OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010232-71.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Indefiro o 

pedido formulado pela Executada de extinção do presente feito em razão 

da novação do crédito devido ao Exequente, uma vez que na decisão 

lançada no ID 12360926, esta magistrada esclareceu que o crédito 

guerreado nestes autos teve fato gerador posterior ao processamento da 

recuperação judicial, posto que o trânsito em julgado do recurso inominado 

que declarou o crédito do Exequente deu-se em 29.08.2017. Desta forma, 

decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, merece acolhimento pedido 

de penhora on line, formulado pelo Exequente na petição de ID 11448049. 

Assim, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que será 

realizado, via Bacenjud, no importe de R$4.028,29 (quatro mil e vinte e oito 

reais e vinte e nove centavos), conforme cálculo apresentado pelo 

Exequente, nas contas existentes da Executada – CNPJ: 

05.423.963/0001-11. Em seguida, intime(m)-se a(s) executada(s), na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 

5 (cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores 

irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente 
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para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 05 de outubro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001826-78.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

CEOLI RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001826-78.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar que 

o débito cobrado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. - Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de verificar-se o 

preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do referido 

pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de 

urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do direito 

invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, 

os requisitos previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes 

pelos protestos em seu nome. É que o nome da Reclamante foi inscrito 

nesse cadastro de inadimplentes pela parte Requerida em 27.10.2014, 

consoante documento acostado aos autos no ID 15490363, e desde então 

a Reclamante falhou em não tomar qualquer medida para promover a 

exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há mais de quatro anos a 

Reclamante convive com a inscrição, presume-se a inexistência de 

qualquer risco de lesão supostamente proveniente do tempo necessário 

para o pronunciamento judicial. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pela Reclamante, pois que ausente o 

requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 
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como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 05 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-85.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ODORINA NOGUEIRA PAVESI (REQUERENTE)

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001832-85.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar que 

o débito cobrado e negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como 

de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a 

hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações da 

Requerente. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo 

Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes 

em seu nome. É que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de 

inadimplentes pela parte Requerida em 17.12.2017, por débito de 

26.12.2016 e por várias outras pendências financeiras, consoante 

documento acostado aos autos no ID 15544143, e desde então o 

Reclamante falhou em não tomar qualquer medida para promover a 

exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há aproximadamente nove 

meses a Reclamante convive com a inscrição, presume-se a inexistência 

de qualquer risco de lesão supostamente proveniente do tempo 

necessário para o pronunciamento judicial. Isso posto, INDEFIRO o pedido 

de antecipação de tutela aduzido pela Reclamante, pois que ausente o 

requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 
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contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 05 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-49.2018.8.11.0051
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001815-49.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. Ao Requerido incumbirá, portanto, demonstrar 

que foi firmado contrato de empréstimo, com desconto em folha de 

pagamento do benefício do INSS, no valor de R$2.611,81 (dois mil, 

seiscentos e onze reais e oitenta e um centavos), em 72 (setenta e duas) 

parcelas, cada uma no valor de R$73,00 (setenta e três reais). Isso posto, 

reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, e 

visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir 

as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do 

CDC, determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo 

Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). O Requerente afirma na inicial, em síntese, que em 

agosto de 2018, percebeu em sua folha de pagamento do benefício do 

INSS (aposentadoria), que desde o mês de fevereiro de 2018, está sendo 

descontado o valor mensal de R$73,00, referente a empréstimo no valor 

de R$2.611,81 (dois mil, seiscentos e onze reais e oitenta e um centavos). 

Alega o autor que em contato com o Banco requerido, foi informado que 

os descontos são realizados para pagamento do valor mínimo de saque 

feito por meio do cartão de crédito consignado. Porém, alega que não 

recebeu o cartão e nem mesmo autorizou que alguém fizesse saque em 

seu nome. Entretanto, em análise sumária, entendo que o pedido de tutela 

de urgência não merece acolhimento, pois os extratos comprovam o 

desconto mensal do aludido financiamento e, em que pesem as alegações 

lançadas pelo Requerente, não há nos autos elementos capazes de 

demonstrar que não solicitou o crédito consignado, de modo que, entendo 
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necessário, neste caso, que seja possibilitado o contraditório ao 

Promovido. Assim, o autor não logrou êxito em comprovar a 

verossimilhança das alegações, razão pela qual a medida não se revela 

imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência aduzido pela Reclamante, pois que ausente o 

requisito legal. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 05 de outubro 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-69.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS EZIDIO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

DANIELA IVO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000111-69.2016.811.0051 Despacho. Vistos etc. Cuida-se de 

execução de título judicial/cumprimento de sentença em face da Executada 

OI S/A. É de amplo conhecimento público que a Executada OI S/A está em 

recuperação judicial, em processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, o qual foi deferido em 29 de junho de 2016.[i] 

Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia 

Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, oportunidade em que foi 

aprovado o Plano de Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 

08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro, proferiu 

decisão homologando o Plano de Recuperação Judicial aprovado, o qual 

foi publicado em 05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação judicial 

do Grupo Oi. Considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo 

foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo 

competente, todos os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 

20/06/2016, nele incluídos foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/05, devendo, por corolário, ser pagos na forma prevista no plano 

de recuperação judicial. - DOS CRÉDITOS GERADOS DEPOIS DE 

20.06.2016: Quanto aos créditos que possuem fato gerador posterior ao 

processamento da recuperação judicial, como no caso – sentença 

proferida em 03.07.2017 -, considerados extraconcursais, deverão ser 

executados normalmente, nos termos dos artigos 67 e 84 da Lei 

11.101/05. “Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas 

pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a 

despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, 

serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, 

respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. 

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial 

pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a 

provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão 

privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no 

limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da 

recuperação.” “Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e 

serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, 

na ordem a seguir, os relativos a: (...) V – obrigações resultantes de atos 

jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do 

art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a 

fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a 

ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.” Dito isso, deve o feito tramitar 

regularmente. Por consequência, considerando que mesmo devidamente 

intimada a parte Executada permaneceu inerte, DEFIRO o pedido da parte 

Exequente, de ID 9378941, de indisponibilidade de ativos financeiros, nos 

termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que será realizado, via 

BacenJud, no importe de R$ 7.044,82 (sete mil, quatrocentos e quarenta e 

quatro reais e oitenta e dois centavos), nas contas existentes da parte 

Executada – CNPJ: 50.423.963/0001-11. Em seguida, intime(m)-se a(s) 

parte executada(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-

ção, no prazo de 5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, 

liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde, 05 de outubro 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito [i] Disponível 

para consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e 

www.recjud.com.br.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000237-85.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FERNANDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000237-85.2017.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Considerando que a parte Executada, mesmo intimada, deixou 

transcorrer o prazo in albis, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 300,42, conforme petição 

de ID 12256579, nas contas existentes da parte Executada – CPF: 

050.026.961-04. Em seguida, intime(m)-se a(s) parte executada(s), na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 

5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas 

valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT,05 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010266-80.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ELEMAR STURMER (EXEQUENTE)

EVELLYN DOS REIS COSTA (EXEQUENTE)

TELMA RACHEL CANDIL (ADVOGADO(A))

DENISE DOS REIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALL PARK LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

8010266-80.2014.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código 

de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, no importe de 

R$4.394,04 (quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e quatro 

centavos), nas contas existentes do Executado (a) (CNJP: 

05.764.570/0006-86). Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 

5 (cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores 

irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente 

para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 
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dias. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 05 de outubro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010190-85.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO DE PAULA SILVEIRA (EXEQUENTE)

GEORGE ROBERTO BUZETI (ADVOGADO(A))

ALZIRA REIS DE ANDRADE SILVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A (EXECUTADO)

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO (ADVOGADO(A))

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

8010190-85.2016.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código 

de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 

15.537,16, nas contas existentes do Executado (a) - CNJP: 

00.512.777/0001-35. Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 

5 (cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores 

irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente 

para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 05 de outubro de 

2018 Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010547-36.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

TIAGO MACHADO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS SITEMA DE ENSINO (EXECUTADO)

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE 8010547-36.2014.8.11.0051 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 6.969,58 (seis mil, 

novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) ), nas 

contas existentes do Executado (a) - CNJP: 05.067.094/0001-30. Em 

seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, 

na ausência, pessoalmente, por via ele-trônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugna-ção, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, 

liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde - MT, 05 de outubro de 2018 Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010229-19.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (ADVOGADO(A))

ELIANA SANCHES RALLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010229-19.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. A penhora pelo Bacenjud já foi tentada sem sucesso. Assim, 

DEFIRO o pedido aduzido pela Exequente para solicitar informações, ao 

departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da 

existência de veículos eventualmente cadastrados em nome da parte 

Executada. Procedida consulta, foi localizado somente um veículo em 

nome da Executada, no qual já há penhora registrada, conforme se 

verifica do anexo. Assim, INTIME-SE a Exequente para que indique bens 

penhoráveis da parte Executada, sob pena de extinção do feito, no prazo 

de 10(dez) dias. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 05 de outubro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010067-87.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DA SILVA MERCADO DE SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA (EXECUTADO)

MAICON ANTONIO FLORENCIO (ADVOGADO(A))

AVISTA S/A ADM DE CARTÕES DE CRÉDITO (EXECUTADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010067-87.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Decorrido o prazo in albis, DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, 

o que será realizado, via BacenJud, no importe de R$7.279,18 (sete mil, 

duzentos e setenta e nove reais dezoito centavos), conforme cálculo 

apresentado pelo exequente, nas contas existentes da parte Executada – 

CNPJ: 04.533.779/0001-61. Em seguida, intime(m)-se a(s) executada(s), 

na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 

5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas 

valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 05 de outubro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010329-71.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA (EXEQUENTE)

MARCUCCI & CIA. LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO NEI FRANCO DE LIMA (EXECUTADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010329-71.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. A priori, em relação ao pedido de parcelamento da dívida, 

formulada pela parte Executada em 19.03.2018 (ID 12343749), entendo 

que não merece acolhimento. A parte Exequente, instada a se manifestar, 

não aceitou o parcelamento da dívida, pela falta de atendimento aos 

pressupostos legais, pugnando, ao final, pela penhora on line sobre os 

ativos financeiros existentes em nome do executado (ID 14045239). Aliado 

a isso, como bem ressaltado pela parte Exequente, verifica-se que apesar 

da parte Executada requerer o parcelamento do débito, deixou de cumprir 

os requisitos previstos no artigo 916 do CPCP, notadamente porque não 

efetuou o pagamento de 30%, no momento que realizou o pedido, e/ou 

nem mesmo efetuou o pagamento das demais parcelas. Veja-se que 

desde o requerimento do pedido de parcelamento até a presente data já se 

passaram seis meses, sem que houvesse qualquer pagamento. Por fim, 

incabível o parcelamento postulado no presente feito – de cumprimento de 

sentença –, nos termos do §7°, do artigo 916, CPC. Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de parcelamento do débito executado. Por conseguinte, DEFIRO o 

pedido de ID 14045239, e na forma estabelecida pelos arts. 835, in. I, e 

854, do Código de Processo Civil, proceda-se ao bloqueio on-line do valor 
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R$ 1.678,79 (um mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e nove 

centavos), tomando por base o CPF da parte Executada: 013.362.341-64. 

Em seguida, intime(m)-se a(s) executada(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via ele-trônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugna-ção, no prazo de 5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). 

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, que deverão 

ser, desde logo, liberados, RETORNEM-ME OS AUTOS CONCLUSOS PARA 

ANALISE DO PEDIDO DE BLOQUEIO PELO SISTEMA RENAJUD. Cumpra-se. 

Às providências. Campo Verde-MT, 05 de outubro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000858-82.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

GIOVANNY STEFAN CALACA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO OLIVEIRA BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000858-82.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Decorrido o prazo in albis, defiro o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros (ID 15513701), nos termos do art. 854, do Código de 

Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 

4.128,66 (quatro mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e seis 

centavos), conforme cálculo apresentado pelo exequente, nas contas 

existentes do Executado - CPF: 941.410.961-72. Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, 

liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Efetuada a penhora, 

designe-se audiência de conciliação, oportunidade que, não sendo 

possível a celebração de acordo, o(s) executado(s) deverá(ão) 

oferecer(em) embargos na própria audiência, por escrito ou verbalmente, 

consoante decisão de ID 9719318. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde-MT, 28 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010276-27.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOTTO (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO CICERO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010276-27.2014.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. DEFIRO o 

pedido formulado pelo Exequente por meio da petição de ID 13375807. Na 

forma estabelecida pelos arts. 835, inc. I e 854, do Código de Processo 

Civil, proceda-se ao bloqueio on-line do valor R$ 37.480,00 (trinta e sete 

mil e quatrocentos e oitenta reais), tomando por base o CNPJ da parte 

executada, qual seja: 00.497.373/0001-10 (Sky Serviços de Banda Larga 

Ltda). Em seguida, intime(m)-se a(s) executada(s), na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via ele-trônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde 

logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Infrutífera a providência, 

INTIME-SE o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 05 de outubro 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-02.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ELIVANI CARNEIRO XAVIER (REQUERENTE)

DANIELA IVO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000928-02.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Inconformada 

com a sentença proferida, a parte reclamada interpôs recurso inominado, 

devidamente preparado nos termos do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95. 

Certificada a tempestividade do recurso inominado, RECEBO-O no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Tendo a 

parte recorrida apresentado suas contrarrazões, remeta-se o feito à 

Superior Instância para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde –MT, 05 de 

outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-65.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000400-65.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido 

de gratuidade lançado pelo Reclamante, eis que preenchidos os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do recurso inominado, 

recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se 

a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, 

encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde –MT, 05 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-46.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN BRUM DOS SANTOS (REQUERENTE)

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REQUERIDO)

ISIS MARINHO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000453-46.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido 

de gratuidade lançado pelo Reclamante, eis que preenchidos os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do recurso inominado, 

recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se 

a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, 

encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde –MT, 05 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-56.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

H L R BUENO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000614-56.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido 

de gratuidade lançado pelo Reclamante, eis que preenchidos os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do recurso inominado, 

recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se 

a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, 

encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. 
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Campo Verde –MT, 05 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA SANTOS FREITAS (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000537-13.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido 

de gratuidade lançado pela Reclamante, eis que preenchidos os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do recurso inominado, 

recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se 

a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, 

encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde –MT, 05 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-64.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

MARTA PEIXOTO PENNA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000801-64.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido 

de gratuidade lançado pelo Reclamante, eis que preenchidos os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do recurso inominado, 

recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se 

a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, 

encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde –MT, 05 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-85.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

CLEOMAR DE LIMA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001207-85.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido 

de gratuidade lançado pelo Reclamante, eis que preenchidos os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do recurso inominado, 

recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se 

a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, 

encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde –MT, 05 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000407-57.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX (ADVOGADO(A))

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000407-57.2017.8.11.0051 Execução Honorários Sentença. 

Vistos etc. Intimada, a Exequente manifestou-se sobre o cálculo 

apresentado pelo Departamento Auxiliar da Presidência, concordando com 

o valor, pugnou pela liberação por meio de alvará. O Executado, por sua 

vez, mante-se inerte. Desta forma, dou o cálculo como homologado e, 

considerando que houve bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud (ID 

9801962), determino o levantamento da importância de R$11.183,26 (onze 

mil, cento e oitenta e três reais e vinte e seis centavos), em favor da 

Exequente, em conta indicada por ela na petição de ID 15098034. Quanto 

ao valor remanescente, determino a restituição ao Executado, em conta nº 

a ser informada por ele. Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO 

EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 03 de outubro 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000304-50.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX (ADVOGADO(A))

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000304-50.2017.8.11.0051 Execução Honorários Despacho. 

Vistos etc. Intimada, a Exequente manifestou-se sobre o cálculo 

apresentado pelo Departamento Auxiliar da Presidência, concordando com 

o valor, pugnou pela liberação por meio de alvará. O Executado, por sua 

vez, pugnou pela aplicação da dedução do imposto de renda sob os 

valores devidos a Exequente, o que foi devidamente atendido, consoante 

cálculo realizado pelo DAP. Portanto, não houve oposição ao respectivo 

cálculo. Desta forma, dou o cálculo como homologado e, considerando que 

houve bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud (ID 11432711), 

determino o levantamento da importância de R$20.302,23 (vinte mil, 

trezentos e dois reais e vinte e três centavos), em favor da Exequente, em 

conta indicada por ela na petição de ID 15098193. Quanto ao valor 

remanescente, determino a restituição ao Executado, em conta nº a ser 

informada por ele. Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO 

EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 03 de outubro 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001205-18.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CHRISTINE MONTENEGRO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001205-18.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo disponíveis 

os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas 

Partes (ID 11793171), dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, letra “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 05 de 

outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARCOS VILARINDO LIMA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000126-67.2018.811.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Compulsando aos autos, vislumbra-se, no termo da audiência de 

conciliação (ID 13074435), que a parte Autora não compareceu ao ato 

designado, embora devidamente intimada, por meio de seu causídico.. Por 

sua vez, a Lei nº 9.099/95 grafa o seguinte: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Nesse sentido o 

Enunciado 20 do FONAJE: “ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Impende ressaltar que a extinção da 

demanda independe da prévia intimação das partes, a teor do art. 51, § 1º, 

da Lei nº 9.099/95. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Custas pela parte autora, na forma da lei. Transitada em 

julgado a sentença, acrescido da impossibilidade de se requerer 

cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde, 05 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVANDRO FERREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 10000454-94.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, consoante comprovante de ID 15523392. O Exequente, por 

sua vez, concordou com o pagamento, pugnando pelo levantamento (ID 

15581612). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado no auto (ID 15523392), em favor da 

exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

15581612. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 28 de setembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA RIBEIRO DA MOTA NOVAES (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 10000151-80.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, consoante comprovante de ID 15509646. A Exequente, por 

sua vez, pugnou pelo levantamento, o que presume a sua anuência com o 

pagamento (ID 15574355). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado no auto (ID 15509646), 

em favor da exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição 

de ID 15574355. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 28 de setembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

BRUNO PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000895-75.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, consoante comprovante de ID 15515448. O Exequente, por 

sua vez, pugnou pelo levantamento, o que presume a sua anuência com o 

pagamento (ID 15591248). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado no auto (ID 15515448), 

em favor da exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição 

de ID 15591248. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 28 de setembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-71.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAQUELLEN TRAJANO SILVA (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001001-71.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, consoante comprovante de ID 14805781. O Exequente, por 

sua vez, pugnou pelo levantamento, o que presume a sua anuência com o 

pagamento (ID 15514842). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado no auto (ID 14805781), 

em favor da exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição 

de ID 15514842. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 28 de setembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DE SIQUEIRA BORGES (REQUERENTE)

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

DANIELA IVO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000386-47.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 
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Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, consoante comprovante de ID 15198164. A Exequente, por 

sua vez, concordou com o pagamento, pugnando pelo levantamento (ID 

15307330). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 15198164), em favor da 

exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

15198164. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 28 de setembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-50.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ALDAIR SOUSA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001080-50.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, consoante comprovante de ID 14959553. O Exequente, por 

sua vez, concordou com o pagamento, pugnando pelo levantamento (ID 

15507267). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 14959553) em favor da 

exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

15507267. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 28 de setembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-58.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

EDSON TEIXEIRA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000588-58.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, consoante comprovante de ID 15643470. A Exequente, por 

sua vez, concordou com o pagamento, pugnando pelo levantamento (ID 

15684916. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento dos valores depositados nos autos (ID 15643470), em favor 

do exequente, em conta indicada por ele, nos termos da petição de ID 

15684916. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 03 de outubro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 045/2018

O Doutor Darwin de Souza Pontes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Soani Solange Wesolowski, Auxiliar 

Judiciária exercendo a função de Gestora Judiciária na Secretaria da 

Segunda Vara Judicial, matrícula 7733, usufruirá férias no período de 

15/10/2018 a 03/11/2018, referente ao exercício de 2018,

 R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora CARLA ADRIANA FREITAS MARTINS 

GONÇALVES DE MORAES, Auxiliar Judiciária, matrícula 7731, para 

exercer a função de Gestora Judiciária Substituta na Secretaria da 

Segunda Vara da Comarca de Canarana – MT, no período de 15/10/2018 a 

03/11/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Canarana - MT, 03 de outubro de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.º 044/2018

O Doutor Darwin de Souza Pontes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Soani Solange Wesolowski, Auxiliar 

Judiciária exercendo a função de Gestora Judiciária na Secretaria da 

Segunda Vara Judicial, matrícula 7733, usufruirá compensatória de direito 

adquirido nos períodos de 03 a 05/10/2018 e 08 a 11/10/2018,

 R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora CARLA ADRIANA FREITAS MARTINS 

GONÇALVES DE MORAES, Auxiliar Judiciária, matrícula 7731, para 

exercer a função de Gestora Judiciária Substituta na Secretaria da 

Segunda Vara da Comarca de Canarana – MT, no período de 03 a 

05/10/2018 a 08 a 11/10/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Canarana - MT, 03 de outubro de 2018

DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.º 044/2018

O Doutor Darwin de Souza Pontes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Soani Solange Wesolowski, Auxiliar 

Judiciária exercendo a função de Gestora Judiciária na Secretaria da 

Segunda Vara Judicial, matrícula 7733, usufruirá compensatória de direito 

adquirido nos períodos de 03 a 05/10/2018 e 08 a 11/10/2018,

 R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora CARLA ADRIANA FREITAS MARTINS 

GONÇALVES DE MORAES, Auxiliar Judiciária, matrícula 7731, para 

exercer a função de Gestora Judiciária Substituta na Secretaria da 

Segunda Vara da Comarca de Canarana – MT, no período de 03 a 

05/10/2018 a 08 a 11/10/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Canarana - MT, 03 de outubro de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64240 Nr: 3388-45.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DIAS, REGINALDO DIAS 85554251153

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, CASSIO HENRIQUE 

MONTEL DE OLIVEIRA, DIEGO TAVARES, SUEDER ACOSTA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Migoti Rego - 
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OAB:15093/MT, Letícia Silva Gomes - OAB:22.500/MT, Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

 Quanto às questões de fato, deverão indicar as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

 O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

 Quanto às questões de direito, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

 Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000318-66.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

NEUSA BROETTO SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (RÉU)

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000318-66.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

NEUSA BROETTO SIQUEIRA RÉU: INSS Vistos. Recebo a exordial. 

Presentes os pressupostos, DEFIRO à autora os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo-lhe as isenções previstas na Lei n.º 1.060/50. 

Poderá, entretanto, este juízo, revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo 

necessitado. CITE-SE a requerida, para, querendo, responder, no prazo 

legal, nos termos do art. 183, caput, CPC, consignando que a Procuradoria 

da Fazenda Nacional – INSS detém prerrogativa de vista dos autos, 

conforme item 2.8.1.6 da CNGCGJ/MT. Nos termos do artigo 438, inciso II, 

CPC, DETERMINO que seja oficiada à Agência Sucursal do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, a qual negara o pleito administrativo da 

parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, 

cópia de todo o procedimento administrativo que culminara com a negativa. 

Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a possibilidade do 

envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o caso, certificar o 

respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel do que consta 

em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos termos do artigo 

438, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Canarana, 25 de setembro de 2018. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000409-59.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. P. B. (REQUERENTE)

W. C. D. S. (ADVOGADO(A))

D. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000409-59.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: LEISINETE FERNANDES PESSOA BARBOSA REQUERIDO: 

RAYANE LINO DA SILVA Vistos. Por considerar a atuação de advogado 

dativo na apresentação de petição inicial, decorrente de nomeação, arbitro 

honorários advocatícios no importe a 1 (um) URH, nos termos do art. 303, 

§2º, CNGC e determino a expedição de certidão em favor deste, para que 

se proceda à cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos termos do 

§3º, do referido consectário legal. No mais, a requerente passará a ser 

assistida pela Defensoria Pública Estadual. Diante do direito de guarda dos 

genitores da infante (art. 1.634, inciso II, CC), intime-se a parte autora 

para, no prazo de quinze dias, EMENDAR A INICIAL, a fim de constar no 

polo passivo da demanda, o genitor da menor e sua devida qualificação, 

sob pena de indeferimento da petição, nos termos do art. 321, “caput” e 

parágrafo único, CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Canarana, 03 de outubro de 

2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000392-23.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. C. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. S. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000389-68.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. C. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. T. L. -. M. (EXECUTADO)

M. E. D. O. S. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. Canarana - 

MT, 05 de outubro de 2018 Silvane M. S.Santana Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000388-83.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. C. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. O. (EXECUTADO)

G. O. T. -. E. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. Canarana - 

MT, 05/10/2018 Silvane M. S. Santana Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000384-46.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)
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DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI GARCIA FEIJO (REQUERIDO)

CLAUDIR SONEMANN FEIJO (REQUERIDO)

CLEUSA TEREZINHA ZATTI (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. Canarana - 

MT, 05/10/2018 Silvane M. S. Santana Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000328-13.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO BENSI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ALUMINI- ICSK-FJEPC (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000328-13.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

CARLOS ALBERTO BENSI RÉU: CONSORCIO ALUMINI- ICSK-FJEPC Vistos. 

Trata-se a demanda de cobrança c.c danos materiais e morais ajuizada 

por CARLOS ALBERTO BENSI em face de CONSÓRCIO 

ALUMINI-ICSK-FJEPC, já qualificados no encarte processual em epígrafe, 

requerendo, em sede preliminar, a benesse da gratuidade de justiça. É o 

relatório. Decido. Não pode pretender que o Estado assuma ônus da parte 

quando não evidenciada a necessidade real ou essa comprova/justifica a 

insuficiência necessária para a concessão do benefício da gratuidade, 

que não é amplo e absoluto. Portanto, possível condicionar a concessão 

da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica afirmada, 

mormente se o conjunto dos autos faz, em princípio, presumir não se tratar 

de pessoa pobre e não caber ao Estado assumir despesas de quem tem 

condições de atendê-las, sob pena de impossibilidade de prover aquelas 

dos que realmente necessitam. O magistrado deve examinar a 

razoabilidade da concessão e, quando tiver fundadas razões para crer 

que a parte que pugna não se encontra no estado de miserabilidade 

declarado, indeferir, uma vez que a declaração de pobreza prevista no 

art. 4º da Lei n. 1.060/50 implica presunção relativa e o pedido de 

assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos autos 

elementos capazes de afastá-la. Não obstante afirme o requerente ser 

hipossuficiente, ausente nos autos, elementos aptos a demonstrar a 

necessidade. Veja-se que, além de ter constituído advogada particular, 

requer a cobrança de aluguel de imóvel em valor superior a quatro mil 

reais (termo aditivo do contrato de n° 065-2017), o que pressupõe que, 

além de ser proprietário de imóvel de grande valia comercial, possui 

condições de arcar com as custas e taxas judiciárias. Mormente, neste 

sentido cabe trazer a baila recente julgado deste tribunal: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE 

SUBSTRATO FÁTICO QUE DEMONSTRE A INVIABILIDADE DO 

PAGAMENTO IMEDIATO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO 

DESPROVIDO. Nos termos do artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal, o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Se as circunstâncias 

apresentadas pelo agravante não evidenciam a falta de condições 

financeiras para arcar com os custos processuais, a benesse legal de 

gratuidade da justiça há de ser indeferida. (TJ-MT – AI: 

1010497-83.2017.8.11.0000, Relatora: NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018) Nesse mesmo sentido, 

encontram-se os julgados de outros tribunais superiores: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA COM PEDIDO DE 

REAJUSTE MONETÁRIO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DECISÃO QUE 

INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA. PROVAS QUE DEMONSTRAM BOA 

CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. Ausente prova cabal da impossibilidade do Autor arcar com 

os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, 

impõe-se a manutenção da decisão que indefere a justiça gratuita, 

especialmente com a constatação de boas condições financeiras da 

parte. (TJ-SC – AI: 40136458820178240000 Balneário Camboriú 

4013645-88.2017.8.24.0000, Relator: João Batista Goés Ulysséa, Data de 

Julgamento: 05/07/2018, Segunda Câmara de Direito Civil) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – DECLARAÇÃO DE 

POBREZA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – BENEFÍCIO INDEFERIDO. O 

art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal prevê que a necessidade 

dos benefícios da justiça gratuita deve ser comprovada pela parte que a 

requer. Não comprovando a parte a insuficiência de capacidade 

econômica para arcar com as custas do processo, sem prejuízo da 

própria subsistência e de sua família, não há que se falar em concessão 

do benefício da assistência judiciária. (TJ-MG – AI: 10000170237911001 

MG, Relator José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento> 

08/09/2017, Câmaras Cíveis / 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

12/09/2017) Em recente aresto colhido no Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 1.584.130/RS, sob a 

relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do Novo Código de 

Processo Civil, restou consignado à presunção relativa atinente à 

declaração prestada pelo interessado no benefício, como também 

verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 1.050/1960, 

viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido havendo 

fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos legais para 

o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a ementa do 

referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) Ante o exposto, INDEFIRO a preliminar de gratuidade de 

justiça, tendo em vista a ausência dos pressupostos do art. 98 do Código 

de Processo Civil. INTIME-SE o requerente, por Dje, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetue o pagamento das custas e despesas processuais, 
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sob pena de extinção do processo, ante a ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Após, CERTIFIQUE-SE o 

decurso do prazo acima. Intime-se por Dje. Cumpra-se. Canarana, 25 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 4221 Nr: 299-73.2001.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Codesga - Companhia de Desenvolvimento Garapú, 

Jose Everaldo Barbiero, José Nogueira Gonçalves, Jose Francisco dos 

Santos, CLEZIO DANIEL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luiz Ranzi, ANTONIO HASS, 

CLAUDINEY ANTÔNIO DE MATHIAS HASS,, RUDINEY DE MATIAS HAAS, 

Arley Júnior de Matias Hass, Espólio de Terezinha de Mathias Hass, ILDO 

TIRLONI, Sidney Luiz de Matias Haas, Sirley Mariaza de Matias Tirloni, Heidi 

Suzanni Heckmann Bove, Dorival Martins Becker, Santina Becker, 

Germana Sabina Hass, Ana Claudia Silva Hass, Fábio Romero Bove

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio César Alves Fonseca 

Peixoto - OAB:19.840, Edson Rocha - OAB:3669-A, Erico Rafael 

Fleury de Campos Curado - OAB:11.211/GO, Fabiana Fleury Curado 

- OAB:27.000/GO, FABIO ROBERTO UCKER - OAB:13315, José 

Henrique Xavier Alves - OAB:22.120/GO, Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT, RODINEI SAIKI ALVES FERREIRA - OAB:OAB/GO 25.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 Diante do exposto, DEFIRO O BLOQUEIO DE NUMERÁRIO em conta 

bancária dos Executados nesta ação (partes originárias), conforme o 

valor indicado às fls. 1.120 e 1.141/1.142.A pretensão encontra amparo 

no disposto no artigo 854, caput, do Novo Código de Processo Civil, que 

expressamente trata sobre o tema: “Art. 854. Para possibilitar a penhora 

de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento 

do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.Em caso de 

bloqueio de valores, intimem-se as Partes. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 70438 Nr: 3858-42.2018.811.0029

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNG, JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C-CdDG, JEB, CDG, MLFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio César Alves 

Fonseca Peixoto - OAB:19.840, Erico Rafael Fleury de Campos 

Curado - OAB:11.211/GO, Fabiana Fleury Curado - OAB:27.000/GO, 

FABIO ROBERTO UCKER - OAB:13315, José Henrique Xavier Alves - 

OAB:22.120/GO, Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT, RODINEI 

SAIKI ALVES FERREIRA - OAB:OAB/GO 25.684

 Vistos.

 Trata-se de embargos de terceiro em que José Nogueira Gonçalves e 

José Francisco dos Santos move em face de Codesga - Companhia de 

Desenvolvimento Garapú, José Everaldo Barbiero, Myrna Loy Ferreira 

Barbiero e Clezio Daniel Gonçalves.

O embargante, pugna, em sede liminar, pela expedição de mandado de 

manutenção de posse em favor dos embargantes, com a suspensão do 

mandado de imissão de posse oriundo do processo de Cód. 4221.

É o relatório. Decido.

 Recebo os embargos de terceiro, nos termos do art. 674 e seguintes, do 

Código de Processo Civil.

 Apense-se este feito o processo de imissão de posse nº 

299-73.2001.811.0029, Código 4221, em tramitação neste juízo, nos 

termos do art. 676, do Código de Processo Civil.

 Postergo a análise da liminar e determino a citação dos embargados, para, 

no prazo de quinze dias, manifestarem no presente feito, nos termos do 

art. 679, do Código de Processo Civil.

 Cite-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 70433 Nr: 3856-72.2018.811.0029

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEZIO DANIEL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codesga - Companhia de Desenvolvimento 

Garapú, Jose Everaldo Barbiero, Myrna Loy Ferreira Barbiero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315, RODINEI SAIKI ALVES FERREIRA - OAB:OAB/GO 25.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio César Alves 

Fonseca Peixoto - OAB:19.840, Erico Rafael Fleury de Campos 

Curado - OAB:11.211/GO, Fabiana Fleury Curado - OAB:27.000/GO, 

José Henrique Xavier Alves - OAB:22.120/GO, Juliano Cargneluti Pit 

- OAB:11842/MT

 Vistos.

 Trata-se de embargos de terceiro em que Clezio Daniel Gonçalves move 

em face de Codesga - Companhia de Desenvolvimento Garapú, José 

Everaldo Barbiero e Myrna Loy Ferreira Barbiero.

O embargante, pugna, em sede liminar, pela suspensão do mandado de 

imissão de posse oriundo do processo de Cód. 4221.

É o relatório. Decido.

 Recebo os embargos de terceiro, nos termos do art. 674 e seguintes, do 

Código de Processo Civil.

 Apense-se este feito o processo de imissão de posse nº 

299-73.2001.811.0029, Código 4221, em tramitação neste juízo, nos 

termos do art. 676, do Código de Processo Civil.

 Postergo a análise da liminar e determino a citação dos embargados, para, 

no prazo de quinze dias, manifestarem no presente feito, nos termos do 

art. 679, do Código de Processo Civil.

 Cite-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 40525 Nr: 1793-84.2012.811.0029

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEZIO DANIEL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Everaldo Barbiero, Myrna Loy Ferreira 

Barbiero, Espólio de Galaor Durand, Tereza Vico Saboretti, Carlos 

Henrique Longo, Wanderley Romano Calil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Bolsoni Neto - 

OAB:138.784 OAB/SP, Diego Strapasson - OAB:10608, Dimitri Mello 

Minucci - OAB:, Fernando Tambani Rodrigues - OAB:13986-B/MT, 

GISELE BOZZANI CALIL - OAB:87314-SP, José Henrique Xavier 

Alves - OAB:22.120/GO, Jose Mussi Neto - OAB:40.783/SP, Juliano 

Cargneluti Pit - OAB:11842/MT, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 Vistos,

Considerando o disposto no Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, as 

decisões que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.

Deste modo, intime-se o requerido para, querendo, apresentar impugnação 

ou recurso, à expedição do alvará eletrônico requerido pela parte autora.

Decorrido o prazo, sem manifestação, aguarde-se 2 (dois) dias úteis e 

expeça-se o respectivo alvará, conforme requerido às fls. 327, nos 

moldes do §1º do artigo 1º do Provimento n. 68/2018.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61177 Nr: 1663-21.2017.811.0029

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HP, ADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Antonio Carlos de Souza - OAB:3.608-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 81/82.

 Para tanto, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 29 de outubro de 2018, às 13h00min (horário de Cuiabá/MT).

Saliento que incumbe(m) ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do Juízo, 

nos termos do artigo 455, do Novo Código de Processo Civil, devendo o 

patrono das partes juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação 

(AR) e do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

Intimem-se as partes por Dje. Notifique-se o Ministério Público Estadual. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61368 Nr: 1775-87.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONETE DOS SANTOS DIAS, Marcos Vinícius Dias 

Pinheiro, JOÃO BATISTA ALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, HOSPITAL 

REGIONAL DE ÁGUA BOA, Município de Água Boa-MT, HOSPITAL ÚNICO 

DE CANARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a secretaria quanto à citação do Hospital Regional de Água 

Boa e do Hospital Único de Canarana, bem como, quanto ao decurso de 

prazo para apresentação de defesa.

 Ademais, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 29 de outubro de 2018, às 16h40min (horário oficial do MT).

Nos termos do art. 357, §4º e art. 450, CPC, intimem-se as partes, para 

apresentarem, no prazo de dez dias, o rol de testemunhas a serem 

inquiridas em juízo.

 Saliento que o comparecimento das testemunhas se dará, 

independentemente de intimação, conforme prevê o art. 455, CPC.

 Intimem-se as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas.

 Nos termos do art. 178, CPC, notifique-se o Ministério Público Estadual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60747 Nr: 1444-08.2017.811.0029

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR GOVARI, ODEMAR GOVARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HANDERSON SIMOES DA SILVA - 

OAB:3279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, indefiro o pedido de fl. 191/192.Intimem-se os requerentes 

para, no prazo de quinze dias, comprovarem a inscrição na junta 

comercial e exercício registrado por mais de dois anos, bem como, cumprir 

integralmente a decisão de fl. 183, corrigindo o valor da causa e juntando 

comprovante de recolhimento de custas.Saliento que a não apresentação 

dos documentos indicados importará no indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 485, inciso I, do CPC. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62386 Nr: 2316-23.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA OTTONI DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 9998 Nr: 1624-78.2004.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Luiz Zart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Inicialmente, ante a informação de falecimento do autor, INTIME-SE seu 

representante legal para juntar certidão de óbito, bem como, habilitar os 

dependentes nos autos (art. 112, Lei n° 8213/91).

 Em seguida, dê-se vista dos autos ao requerido para que se manifeste 

aceca da petição de fl. 335, no prazo legal, observado o disposto no 

acórdão de fl. 327.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 24894 Nr: 2704-67.2010.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinto Jorge dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, tendo em vista a perda superveniente do interesse 

processual, JULGO EXTINTO o processo sem a resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Sem 

custas.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.Intime-se. cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26548 Nr: 415-30.2011.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Henrique de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a requerida, para, querendo, responder, no prazo legal, nos 

termos do art. 183, caput, CPC, consignando que a Procuradoria da 

Fazenda Nacional – INSS detém prerrogativa de vista dos autos, conforme 

item 2.8.1.6 da CNGCGJ/MT.

Em seguida, INTIME-SE o requerente para manifestar-se sobre a 

contestação, no prazo legal.

Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61833 Nr: 1996-70.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Martins Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais. Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do 

Código de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, 

CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % 

sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do 

Código de Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da 

exigibilidade da verba acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da 

gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45214 Nr: 1374-93.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO VITAL AMORDIVINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FARIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS CARVALHO - 

OAB:DF 1598-A, JOSÉ FARIAS DOS SANTOS - OAB:OAB/DF 32887, 

RENATO CLAUDIO MELO DA SILVA - OAB:DF 21875

 Vistos.

 Nos termos do art. 329, inciso II, “in fine”, CPC, RECEBO a prova produzida 

pelo requerente às fls. 203/204.

Certifique-se a secretaria quanto ao conteúdo da mídia de fl. 203, 

esclarecendo a identidade de matéria em relação ao “back up” informado à 

fl. 73.

INTIME-SE o requerido para manifestar-se sobre a mídia (fl. 203), no prazo 

de cinco dias.

 No mais, ante as alegações de suspeição de testemunhas arroladas (fls. 

209 e seguintes), INTIME-SE o requerente para manifestar-se em cinco 

dias.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45942 Nr: 1955-11.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDA WURM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197/MT, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT, Juliana 

Gomes Takayama - OAB:14.119/MT

 Vistos.

 Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais oriundos 

de compensação por cheque supostamente adulterado em que ELDA 

WURM DA SILVA move em face do BANCO HSBC.

Ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica para atestar a 

autenticidade/adulteração do referido documento, fora nomeada a 

empresa Real Brasil Consultoria Ltda para tal encargo (decisão de fl. 128).

 As partes apresentaram quesitos à fl. 131 e às fls. 133/134.

Às fls. 173, a empresa encarregada pela perícia afirmou se discutir a 

autenticidade da assinatura havida no cheque, o que fora impugnado à fl. 

186.

É o relatório. Decido.

 Em análise aos autos, vislumbro que, de fato, a perícia grafotécnica fora 

determinada para atestar a autenticidade/adulteração do cheque e não 

apenas a autenticidade da assinatura acostada no documento.

 Assim sendo, INTIME-SE a empresa nomeada para que esclareça os 

procedimentos a serem adotados a fim de atestar a 

autenticidade/adulteração do cheque n° 1265, de titularidade da 

requerente. No mesmo ato, cientifique-se que os honorários periciais 

serão pagos pelo vencido da demanda ou, no caso de beneficiário da 

gratuidade da justiça, pela Fazenda Pública (Resolução 232/2016).

Em seguida, INTIMEM-SE as partes para cumprirem as medidas 

necessárias, no prazo improrrogável de cinco dias e SALIENTE-SE ao 

requerido, a necessidade da juntada do documento original para 

realização da perícia.

Determino à secretaria o devido registro dos patronos das partes, a fim de 

garantir a validade das intimações por Dje.

 Cumpridas as medidas necessárias, remetam-se os autos à perícia, 

devendo esta ser concluída no prazo improrrogável de quinze dias.

 Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46697 Nr: 2536-26.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉZAR NEI PEZZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A- em 

liquidação extrajudicial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Rodrigo Sant'ana - 

OAB:234.190/SP, Jhennifer Thais de Souza Alves - OAB:22184-O - 

MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

contidos na exordial. CONDENO o requerido à restituição do valor pago em 

acordo firmado em processo n° 399/2014, devidamente corrigido. 

CONDENO o requerido ao adimplemento do importe de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) a título de danos morais.Determino que o valor da condenação 

pela restituição do valor pago em acordo, seja corrigido monetariamente 

pelo índice INPC, mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos da 

data do pagamento da quantia.Quanto ao dano moral determino que sejam 

os valores corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos do evento danoso (Súmula 54/STJ).Com supedâneo nos 

princípios da causalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, aliado 

ao fato de que houve a ocorrência de sucumbência recíproca, CONDENO 

as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

nos honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Desse montante, deverá o réu adimplir o equivalente a 75 

% (setenta e cinco por cento) e a autora o importe remanescente de 25 % 

(vinte e cinco por cento), nos moldes dos artigos 86 e 87 do CPC, sendo 

inadmissível a compensação, consoante a regra do art. 85, §14 do mesmo 

diploma. Em relação às custas e despesas do processo, diante do fato de 

que o requerente é beneficiário da gratuidade de justiça, este SUSPENDO 

a exigibilidade dessas verbas, com fundamento no art. 98, §3º do Código 

de Processo Civil. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com a 

resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do 
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CPC.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas 

de estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias. Nos termos 

do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54397 Nr: 933-44.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Pedro Moresco, Rosalina Regina Moresco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egon Aloísio Jung, RAFAEL FERNANDO JUNG, 

GENECI FÁTIMA NICOLAI, EVERTON NICOLAI, VALDIR NICOLAI, 

JEFERSON NICOLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Edson Rocha - OAB:3669-A, Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT, Melchior Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Por considerar que a petição inicial não preenche os requisitos 

necessários para sua admissão, a INDEFIRO, nos termos do artigo 330, 

inciso I, §1º, inciso III, do Código de Processo Civil, e por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.Em obediência ao princípio 

da segurança jurídica, CONDENO os requerentes ao pagamento de multa 

de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, ante a litigância de 

má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e art. 81, CPC. CONDENO os 

requerentes ao pagamento de custas, despesas processuais, e ao 

pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54572 Nr: 1034-81.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Bispo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em respeito ao princípio do contraditório, DEFIRO o pedido de fls. 41/42, a 

fim de serem remetidos os autos à autarquia requerida, para que 

contestem a presente ação, no prazo legal.

 Com o retorno dos autos, intime-se a requerente, por Dje, para 

manifestação.

Em seguida, retornem os autos conclusos para manifestação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55380 Nr: 1456-56.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA ALVORADA LTDA, CILVANO 

DAGNESE, Dorvalino Dagnese, Nilce Goldoni Dagnese, RAIANE MAIA 

SILVA DAGNESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, Farouk Naufal - OAB:2.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enny Grazielle Silvério - 

OAB:389.895, GARCEZ TOLEDO PIZZA - OAB:OAB/MT 8.675, JOHNAN 

AMARAL TOLEDO - OAB:OAB/MT 9.206, Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, EXTINGUO o processo sem resolução do mérito.Sem a incidência de 

custas e despesas processuais, ficando consignada a possibilidade de o 

embargante postular a restituição das que foram adiantadas pelas vias 

adequadas. Sem condenação de honorários advocatícios, tendo em vista 

a ausência de angularização da relação processual deduzida. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas 

necessárias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57053 Nr: 2484-59.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Siqueira Trovo, IVANILDA VIEIRA TROVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGINO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 315.700, KAUANY FLORENTINO PONTES - 

OAB:360301

 Vistos.

 Nos termos do art. 920, inciso II, CPC e em observância ao julgado, 

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 29 de 

outubro de 2018, às 16h20min (horário oficial do MT).

Saliento que incumbe(m) ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo, 

nos termos do artigo 455, do Novo Código de Processo Civil, devendo o 

patrono das partes juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação 

(AR) e do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

Intimem-se as partes, por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42787 Nr: 1682-66.2013.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGM- Distribuidora de Alimentos LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por 

Banco Bradesco Financiamentos S.A., contra Adm – Distribuidora de 

Alimentos Ltda - Me, para o fim de:a) DECLARAR consolidado em mãos da 

instituição financeira requerente a posse e a propriedade do bem descrito 

na inicial, na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 

911/1.969;b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a requerida no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

considerando o julgamento antecipado pelo reconhecimento do pedido, 

consoante art. 85, CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se por Dje. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27505 Nr: 1374-98.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON NICOLAI, VALDIR NICOLAI, Ivo 

Pedro Moresco, Rosalina Regina Moresco, JEFERSON PIZARRO NICOLAI, 

Maurício Jacson Weirich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Kava - OAB:32308/PR, 

Igor Giraldi Faria - OAB:7245/MT, Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:OAB/PR 7.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick S. I de 
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almeida - OAB:7355-A, Dianary Carvalho Borges - OAB:MT 6445A, 

Diego Strapasson - OAB:10608, Fabio Moreira Pereira - OAB:9405 

MT, Júlia Fernanda S. De Carvalho - OAB:, Kalynca Silva Inez de 

Almeira - OAB:15.598/MT, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT-9108, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 Vistos.

Em inicial, fora indicada à penhora 01 (uma) colheitadeira, marca New 

Holand, modelo TC57 com plataforma superflex 19 pes, serie 3B343, ano 

de fabricação 2003, a qual é objeto de financiamento da cédula de crédito 

em comento.

 No entanto, em razão da indicação do bem não ter sido reiterada em 

manifestação de fl. 117 e seguintes, não fora realizada a penhora, nem 

mesmo a avaliação do bem, conforme se infere às fls. 181 e fl. 370.

 Assim, por considerar que referido bem fora citado como garantia do 

negócio jurídico, intime-se o exequente, por Dje, para que se manifeste 

acerca da penhora de referida colheitadeira, no prazo de dez dias.

Ademais, à fl. 344/359, fora determinado o cancelamento da penhora 

averbada no imóvel de matrícula n° 338, no entanto, não fora realizada a 

retirada da restrição na averbação do bem, motivo pelo qual DETERMINO 

que se oficie o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca para que se 

proceda ao cancelamento da penhora havida no imóvel de matrícula n° 

338, conforme decisão de fl. 379.

 Por fim, certifique-se a secretaria quanto ao decurso de prazo para 

manifestação do excepto, nos termos do despacho de fl. 551.

 Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para decisão.

 Intime-se por Dje. Oficie-se. Certifique-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-27.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL OLEGARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCIO ROGERIO PARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROMERO FILHO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos. Canarana-MT, 05 de outubro de 2018. 

Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-38.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LARENTIS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUNO MANUEL ROXO DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos para intimar o Polo Ativo, para no prazo de 

10 (dez) dias, fornecer endereço do Promovido, para cabal cumprimento 

da r. decisão constante no ID do documento: 15023222. Canarana-MT, 05 

de outubro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-37.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO MATIAS PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Canarana-MT, 

05 de outubro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues 

Couto Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-64.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DENDENA BATISTA (REQUERENTE)

WELDER CRISTIAN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

WALTER CUSTODIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 05 de outubro de 2018. Janete 

Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-74.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

JOSUE DA SILVA FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos para intimar o Polo Ativo, em cumprimento 

aos r. sentença, conforme a seguir: "...Após o trânsito em julgado, a parte 

promovente deverá ser intimada, através de seus advogados, para 

cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, § 1º, 

do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo 

de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação..." Canarana-MT, 05 de outubro de 2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000981-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CARNEIRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

MARTILENE ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

LUCILENE CARNEIRO XAVIER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação do autor

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000952-77.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS (ADVOGADO(A))

MARIA MADALENA DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA FLAUZINA DE PAULA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000935-41.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

MATILDE SPAGNOLO MONTANHER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

HELOISA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)
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Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de penhora e 

avaliação, devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia 

de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 

emissão de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após 

o pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000990-89.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO PEREIRA DE MATOS NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000924-12.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LIZETE SUTIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA DE COL (REQUERIDO)

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000940-63.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO (ADVOGADO(A))

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN (ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA (REQUERIDO)

LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

Intimação.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000940-63.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO (ADVOGADO(A))

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN (ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA (REQUERIDO)

LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

Intimação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000950-10.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NELCY PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Intimação.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000923-27.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

MOSAR FRATARI TAVARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000902-51.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME DIAS PEREIRA FILHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado objeto desta 

missiva, devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia 

de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 

emissão de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após 

o pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41274 Nr: 2571-06.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atenor Pedro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 49535 Nr: 1723-82.2012.811.0024

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poliana Aparecida Galvão Higino, Geovane Galvão 

Higino dos Prazeres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Antonio dos Prazeres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 50869 Nr: 2094-46.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Martins da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78814 Nr: 674-64.2016.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandyr Divino Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como do Provimento nº 

56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos, para intimação da 

parte requerente, para que requeira o que lhe for de direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73707 Nr: 1771-36.2015.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geromin Antonio Guolo, Selina Delésia Botan 

Guolo, Amaury José Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93481 Nr: 2653-27.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo legal, acerca da certidão do Oficial de 

Justiça retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91277 Nr: 1664-21.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPASSO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E 

CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ SPOLADOR, WASHINGTON 

SIQUEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA 

UMBELINO - OAB:18900, Vittor Arthur Galdino - OAB:OAB/MT 13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob a certidão do 

Oficial de Justiça à fl. Retro, ficando ciente de que ficando inerte por mais 

de 30 (trinta) dias, a carta precatória será devolvida, independentemente 

de cumprimento (art. 393 da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 70939 Nr: 702-66.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAL, GAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:, JULIANE 

DESTRI - OAB:20028/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3633, Rafael Cisneiro Rodrigues - OAB:19.032 - OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora acerca do desarquivamento do feito, para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41213 Nr: 2541-68.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aviva Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41187 Nr: 2508-78.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amelia Alfredina Ticianel Paccola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41154 Nr: 3073-42.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41146 Nr: 2868-13.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Nunes Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40982 Nr: 3478-78.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Jacira Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 
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OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40974 Nr: 2746-97.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Aparecido dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40963 Nr: 3023-16.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo Saboia Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40924 Nr: 2711-40.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirila Neves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40812 Nr: 3070-87.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Langasner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40690 Nr: 3117-61.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia Goebel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40683 Nr: 2754-74.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Frederico Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40681 Nr: 3439-81.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilda Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40678 Nr: 3167-87.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilio Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40677 Nr: 3123-68.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir Varela Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40640 Nr: 2657-74.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassimiro Jose de Franca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 
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OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40632 Nr: 2938-30.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto Caruo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40613 Nr: 2610-03.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anita Lisboa Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40513 Nr: 2603-11.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): carlos eduardo botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40453 Nr: 3357-50.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santina Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40442 Nr: 2511-33.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolfo de Oliveira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40413 Nr: 2958-21.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Valdemar Ferreira Terres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40390 Nr: 3483-03.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Augusto Mura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40330 Nr: 3077-79.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Mariela Diaz Lafoz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40241 Nr: 3347-06.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Marcos Lermem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37528 Nr: 4059-64.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zadir Angelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 
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OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37481 Nr: 4016-30.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Maria Trevisan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37238 Nr: 3830-07.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36971 Nr: 3638-74.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leon Leon Lonneux

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36891 Nr: 3572-94.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Beneti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36675 Nr: 3383-19.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Avalone Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36584 Nr: 3311-32.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausta Regina Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36546 Nr: 3275-87.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilza Jesus Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35758 Nr: 2983-05.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Maglia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35095 Nr: 2891-27.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Woney Artur Peaguda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34006 Nr: 2592-84.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 
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OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33855 Nr: 2560-79.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djair Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33670 Nr: 2593-69.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miltom Ivo Carneval

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33660 Nr: 2523-52.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Americel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33535 Nr: 2862-11.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Mapelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33195 Nr: 2933-13.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Francisco de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32668 Nr: 2050-32.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabete Regina Cesar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32629 Nr: 2013-05.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Beneti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32579 Nr: 1960-24.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorotéia Barbosa Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 11023 Nr: 1617-04.2004.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovani de Jesus Tanner, Andrea Colodini 

Fonceca Tanner, Paulino Tanner, Leonice Ravagnani Tanner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, Jeancarlo Ribeiro - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69472 Nr: 169-10.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronail de Souza e Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, etc.

 I. Defiro os pedidos de cumprimento de sentença formulados às fls. 

139/140 e 144/145.

 II. Intime-se a parte executada, por intermédio de seu advogado 

constituído nos autos (art. 513, § 2°, I, do CPC), para pagar a dívida no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e 

penhora eletrônica de bens.

III. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39999 Nr: 2394-42.2011.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Schwarz de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUÍS GRIGGI PEDROSA 

- OAB:5022, Rosane Costa Itacaramby - OAB:8755/MT

 Vistos, etc. I. Defiro o pedido de juntada de documentos. II. Defiro ainda o 

prazo de até 5 dias, sob pena de preclusão, para as partes apontarem 

eventuais complementações aos quesitos já apontados pelo MP, às 

fls.125/verso, os quais devem ser respondidos na forma de parecer pelo 

perito o sr. Gustavo Furtado, apontado pelo município, que neste momento 

o nomeio para tanto, sem custas às partes, uma vez que já trabalha para 

prefeitura e o pano de fundo deste processo é justamente o dinheiro 

público destinado à manutenção de quadra pública.

III. Transcorrido o prazo de 5 dias, certifique-se e encaminhe-se os 

quesitos do MP, bem como eventuais outros esclarecimentos das partes 

ao perito, para que o mesmo os responda no prazo de até 30 dias, 

podendo fazer carga dos autos. IV. Com a juntada da perícia, vistas às 

partes e, nada sendo requerido, declaro encerrada a instrução, abro 

vistas às partes para alegações finais, vindo-me após conclusos para 

sentença. V. Inexistindo alegações de nulidade, saem os presentes 

intimados. VI. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36512 Nr: 3247-22.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diocles de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diocles de figueiredo - 

OAB:1334

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, pelos motivos declinados na inicial.

 A parte executada foi citada e o feito correu diante da normalidade.

 Na petição retro, o exequente informou a quitação do débito pela parte 

executada e requereu a extinção do presente feito.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, observa-se que a parte executada efetuou o 

pagamento do débito tributário, desta feita, julgo extinto o presente 

processo, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da quitação 

do débito.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu azo ao 

ajuizamento da demanda.

Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37272 Nr: 2232-81.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zuleide da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32515 Nr: 1901-36.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacline dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000261-63.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. B. M. G. (ADVOGADO(A))

L. M. D. S. (AUTOR(A))

M. L. D. S. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. U. M. (RÉU)

J. H. S. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, por 

meio de seu advogado(a), via DJE, da audiência designada para tentativa 

de Conciliação no dia 03 de Dezembro de 2018, às 13hs00min, a 

realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, no prédio do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT. Chapada dos Guimarães, 05 de Outubro de 2018. Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE 
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SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000770-91.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, por 

meio de seu advogado(a), via DJE, da Audiência designada para tentativa 

de Conciliação, no dia 05 de Dezembro de 2018, às 10hs30min, a 

realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, no prédio do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT. Chapada dos Guimarães, 05 de Outubro de 2018 Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000912-95.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Impulsiono o presente feito, em cumprimento 

as determinações legais, intimando o advogado do requerente pelo DJE, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o depósito de 

diligências do Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: (www.tjmt.jus.br), vinculando os autos à Guia de 

Recolhimento. Chapada dos Guimarães/MT, 5 de outubro de 2018. Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000588-08.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Certifico que, impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, intimando o advogado da parte 

autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos autos 

comprovante de recolhimento das custas processuais, vinculando referida 

guia aos presentes autos, conforme determina o art. 2°, ‘caput’, do 

Provimento n° 22/2016-CGJ, sob pena de cancelamento da distribuição 

(art. 290 do CPC). Chapada dos Guimarães/MT, 05 de Outubro de 2018 

Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL 

DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000571-69.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIAS NUNES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Certifico a tempestividade da Contestação 

apresentada nos autos . Assim, impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, intimando a parte requerente, pelo 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, (arts. 350 e 351 CPC). Chapada dos Guimarães, 5 de 

outubro de 2018. Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000890-37.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86878 Nr: 4106-91.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elina das Graças de Lima e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 50865 Nr: 2090-09.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abgail Clarice da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, observa-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo.

De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

Dando prosseguimento ao feito, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28.11.2018, às 14h.

Intimem-se as partes para o ato designado e para que, no prazo de 15 

dias, apresentem o rol de suas testemunhas, caso ainda não o tenham 

feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 
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completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64561 Nr: 564-36.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Castro Menezes - 

OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) José Maria de Lima, no valor de 1 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no 

artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data da citação em 2.4.2014 (fl. 

46 verso).Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Os valores 

devidos pelo benefício deverão ser acrescidos de correção monetária e 

juros, calculados na forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos 

do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 

134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do 

Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até 

a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de 

condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 

8.620/93. Considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário 

(art. 100, §1° da CF/88), independentemente do trânsito em julgado desta 

sentença, intime-se a autarquia demandada para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, proceda à implantação do benefício em favor da parte autora.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-39.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

KARINE DE ANDRADE CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 05 de setembro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000024-74.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIRAN ANDREAZZA SALES - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique nos autos, número de conta corrente, 

agência bancária e CPF do titular, para devolução dos valores depositados 

à título de diligência de Oficial de Justiça, que por um equívoco foram 

cobrados por este Juízo, na intimação de id. 12755687. Colider/MT, 05 de 

outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000056-79.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (ADVOGADO(A))

DAIANE FRANZOIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (RÉU)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os efeitos de 

direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e 

art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da certidão de id. 15767316, requerendo o necessário ao prosseguimento 

do feito. COLÍDER, 5 de outubro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000762-62.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MONTEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000762-62.2018.8.11.0009. AUTOR: NAIR 

MONTEIRO DOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. A alegada hipossuficiência da parte autora não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 
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assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 07 de agosto de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002097-53.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

APARECIDA CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002097-53.2017.8.11.0009. AUTOR: APARECIDA 

CORREA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Aparecida Correa da Silva ajuizou “Ação Previdenciária de 

Aposentadoria por Idade Rural” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, alegando, em síntese, possuir todos os requisitos 

necessários para perceber o benefício de aposentadoria rural por idade. 

Ao ID 11406850, recebida a inicial, momento em que fora determinada a 

citação do requerido, bem como designada audiência de instrução e 

julgamento. Citada, a Autarquia ré apresentou contestação ao ID 

12830650, alegando, em síntese, que a autora não preenche os requisitos 

necessários para perceber o benefício pleiteado. Ao final, pugna pela 

improcedência da ação. Entre um ato e outro, realizada audiência de 

instrução e julgamento, ao ID 13397658, sendo ouvidas as testemunhas 

presentes e apresentado remissivas à inicial pela parte autora, pugnando 

pela concessão de tutela antecipada. É o relatório. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 1 - Inicialmente, quanto a preliminar de prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, uma vez que, se reconhecido o direito do autor será a partir de 2017, 

não havendo que se falar em quinquênio. Assim, estando devidamente 

instruído o feito e não havendo mais preliminares a serem decididas, 

passo ao julgamento do mérito. 2 – Destarte, como relatado, trata-se de 

ação previdenciária de aposentadoria rural por idade, na qual a parte 

autora pretende o reconhecimento de sua condição rurícola, bem como de 

todos os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. A 

concessão do benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural 

exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 55 

anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 

48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n° 8.213/91), com especial atenção à 

tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) qualidade de 

segurado especial no curso do prazo fixado no item anterior, segundo o 

conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. A requerente, 

nascida em 31/05/1962, atingiu a idade mínima necessária para se 

aposentar no ano de 2017, cabendo-lhe ainda demonstrar por início de 

prova material corroborado com prova testemunhal o efetivo exercício de 

atividade rural. No que pertine à carência, deve a requerente ainda 

demonstrar que o exercício de atividade rural na condição de segurada 

especial, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo mínimo de 

180 (cento e oitenta) meses, imediatamente da data em que completou a 

idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria), caso o pedido de 

benefício houver sido formulado após a cessação da atividade rural (AC 

nº. 2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José Rocha 

(conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3º, 

da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só produzirá 

efeito quando baseada em início razoável de prova material, 

contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que esta 

prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

No caso em tela, a requerente juntou como início de prova material: a) 

Certidão de Nascimento da autora, constando como lavrador a profissão 

do genitor, lavrado no ano de 1962 (ID 10552366 pág. 1); b) Certidão de 

Casamento dos genitores da autora, onde consta lavrador a profissão do 

pai, lavrado no ano de 1988 (ID 10552366, pág. 2); c) Certidão de Óbito do 

genitor, constando como agricultor a profissão, lavrado no ano de 1995 

(10552366, pág. 3); e d) Cópia do indeferimento do pedido na via 

administrativa (ID 10552378, pág. 1). O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento que o início de prova material não abrangera 

necessariamente o número de meses idênticos à carência do benefício no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, como no 

caso dos autos. E ainda, parco o início de prova material, se a prova 

testemunhal for capaz de ampliar a eficácia probatória ao tempo da 

carência, vinculando-se a carência, será devido o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pelo segurado, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). Não menos importantes são os julgados recentes proferidos pelo 

TRF1, senão vejamos: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL 

COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. 

Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal produzida em 

Juízo, e a implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido 

o direito da parte autora à percepção do benefício. 2. A qualificação de 

lavrador constante de certidão de casamento é válida como início de prova 

documental, e estende-se ao seu núcleo familiar. Precedentes. 3. O 

benefício previdenciário será devido a partir da data do requerimento 

administrativo (Lei nº 8.213/1.991, em seu artigo 49, I, b) observada a 

prescrição quinquenal. À míngua de requerimento administrativo, o termo 

inicial deve ser a data da citação, conforme entendimento firmado pelo e. 

STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia RESP 

1369165/SP, publicado em 07.03.2014, sendo vedada a reformatio in 

pejus. (...) (Apelação Cível nº 0060641-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 24.01.2018, 

unânime, e-DJF1 07.03.2018). (Grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. EXISTÊNCIA 

DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. CONSECTÁRIOS. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador 

rural mediante início de prova material devidamente corroborada pela 

prova testemunhal produzida em Juízo, e a implementação do requisito 

etário exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do 

benefício. 2. No caso concreto, foram juntados aos autos, certidão de 

casamento da autora, celebrado em 1972, constando a condição de 
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rurícola do cônjuge, condição extensível à esposa e anotações na CTPS 

dela como "safrista" o que, aliado à prova testemunhal, comprova a 

qualidade de segurada da apelante. 3. O benefício previdenciário será 

devido a partir da data do requerimento administrativo (Lei nº 8.213/1991, 

em seu artigo 49, I, b) observada a prescrição quinquenal. À míngua de 

requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação, 

conforme entendimento firmado pelo e. STJ nos autos do recurso 

representativo da controvérsia REsp 1.369.165/SP, publicado em 

07.03.2014, sendo vedada a reformatio in pejus. (...) (Apelação Cível nº 

0058995-98.2014.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Convocado Carlos Augusto Pires Brandão. j. 18.03.2015, unânime, e-DJF1 

15.04.2015). Ademais, não bastassem às provas documentais carreadas, 

as testemunhas ouvidas em audiência de instrução confirmou o trabalho 

rurícola da autora desde longa data, senão vejamos: “Que conhece a 

autora aproximadamente 25 anos. Que Morava no sítio do pai. Que 

Trabalhava com lauvora branca, ou seja, arroz, feijão milho, etc. Que Não 

possuía outra renda além do sítio. Que Não tinha empregados nem 

maquinários. Que tem um ano e meio que mora na cidade. Que mesmo com 

a morte dos pais, continuou na lida do campo.” (SIC) Izaurita dos Santos 

Souza. “Que conhece a autora há aproximadamente 30 anos, eram 

vizinhas de sitio. Que ela morava com os pais. Que mexiam com lavoura 

branca e criavam porcos. Que a renda para sobreviver era da lavoura. 

Que Viu a autora trabalhando no campo por diversas vezes. Que após o 

falecimento dos pais a autora continuou morando e trabalhando no sítio. 

Que está morando na cidade há pouco tempo com o irmão. Que em média 

de 02 anos que reside na cidade. Que não tinham empregados, nem 

maquinários, era braçal.” (SIC) Roseli da Silva Ribeiro. Nesse contexto, 

vale destacar que a interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é 

cristalina na medida em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, 

colocando-as numa situação excepcional, à medida que isenta esse grupo 

de apresentarem perante a previdência contribuições, bastando para tanto 

a comprovação do equivalente em exercício da atividade rural ao período 

de carência. (art. 39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). Por economia 

familiar entende-se que o trabalho dos membros deva ser indispensável 

para subsistência, com mútua dependência e colaboração, não podendo 

haver auxílio permanente de empregados na exploração da atividade ou 

mesmo o emprego maquinários agrícolas no cultivo da terra. As 

testemunhas ouvidas em juízo informaram que a autora por muito tempo 

morou e trabalhou no sítio, zona rural, exercendo atividade rural, sendo 

que estas atividades eram desenvolvidas em regime de economia familiar, 

não possuindo qualquer maquinário agrícola ou auxílio de empregados, 

exercendo sua atividade de forma manual. Sem sombra de dúvidas a lide 

da autora era rural e em regime de economia familiar. De acordo com o que 

dispõe o inciso VII, do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é segurada especial a 

pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 

próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, 

ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, 

seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade 

agropecuária, ou, de seringueiro, ou, de extrativista vegetal, bem como, o 

pescador artesanal ou a este assemelhado e, ainda, o cônjuge ou 

companheiro, o filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade, dos 

segurados citados, que trabalhem com o grupo familiar respectivo 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). Ou seja, ainda que 

considerado como trabalhador rural individual, sua situação encontra 

guarida no permissivo legal referido. Destarte, comprovados os requisitos 

legais para obtenção do benefício da aposentadoria por idade, imperiosa 

se faz a procedência dos pedidos contidos na presente actio. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento da aposentadoria rural por idade a Sra. Aparecida Correa da 

Silva, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento 

das parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento 

administrativo (16/06/2017), devidamente atualizadas. Nos termos do art. 

80, parágrafo único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os 

parâmetros para implantação do benefício: NOME COMPLETO Aparecida 

Correa da Silva. FILIAÇÃO Annita Barbosa da Silva. REGISTRO GERAL 

(RG) 750.727 SSP/SP. CPF/MF 925.372.431-53. DATA DE NASCIMENTO 

31/05/1962. BENEFÍCIO CONCEDIDO Aposentadoria Rural por Idade. DATA 

DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 16/06/2017 – data do requerimento 

administrativo. Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador 

quando, em razão da idade avançada, não tem condições de exercer 

atividade laborativa. Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, 

CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

declaro EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do CPC. 3 - Os juros de mora incidem a partir da 

citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária. 4 - Ainda, determino que a correção monetária se 

dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 5 - Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). 6 - Sem custas. 7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 8 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 15500 Nr: 3145-26.2001.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA ADRELINA DE PÁDUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, tendo em vista não ter sido possível 

expedir o RPV da parte autora, uma vez que ao inserir os dados no 

referido sistema (TRF) para expedição da Requisição aparece a seguinte 

mensagem: "O BENEFICIÁRIO ESTÁ COM SITUAÇÃO CADASTRAL 

IRREGULAR NA RECEITA FEDERAL, A RPV NÃO PODERÁ SER SALVA", 

nos autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34646 Nr: 1934-13.2005.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Russel Alexandre B. Maia - 

OAB:Proc. Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:3529-A/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

206,70, a que foi condenado nos termos da r. sentença, bem como a 

diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 9,00 (nove reais). Este valor 

deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo R$ 206,70 

(Duzentos e seis reais e setenta centavos), para recolhimento de guia de 

custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Para o 

pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no item 01 (Emissão de 

Guia de Diligência), preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias 

pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados 

da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98431 Nr: 1072-56.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKBDS, RBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 Autos nº: 1072-56.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 98431.

Vistos, etc.

Cuida-se de execução de alimentos movida por Ana Karla Benício de 

Souza, representada por sua genitora, Rosely Benício de Souza, em face 

de Otoniel Miguel de Souza, todos devidamente qualificados.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 07/31.

O executado foi devidamente citado, conforme fl. 25.

À fl. 42, a autora informou que o executado realizou o pagamento integral 

do débito, pugnando pelo arbitramento de honorários advocatícios em 

favor da DPE.

É o relatório.

DECIDO.

Sem delongas, considerando que o executado satisfez o débito alimentar, 

conforme declarou a exequente à fl. 42, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

Sendo assim, inexistindo razão para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTA, com resolução de mérito, a presente execução.

Nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil, CONDENO o 

executado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

sucumbenciais. Contudo, diante da declaração de hipossuficiência de fl. 

36, defiro as benesses da justiça gratuita, motivo pelo qual fica suspensa 

a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

CIÊNCIA ao Ministério Púbico e à Defensoria Pública.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 31 de agosto 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98431 Nr: 1072-56.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKBDS, RBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Advogada parte autora, Dra Elisangela 

Dinarte Soares, do inteiro teor da sentença proferida nos autos, a seguir 

transcrita: “ Vistos, etc. Cuida-se de execução de alimentos movida por 

Ana Karla Benício de Souza, representada por sua genitora, Rosely 

Benício de Souza, em face de Otoniel Miguel de Souza, todos devidamente 

qualificados. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 07/31. O 

executado foi devidamente citado, conforme fl. 25. À fl. 42, a autora 

informou que o executado realizou o pagamento integral do débito, 

pugnando pelo arbitramento de honorários advocatícios em favor da DPE. 

É o relatório. DECIDO. Sem delongas, considerando que o executado 

satisfez o débito alimentar, conforme declarou a exequente à fl. 42, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Sendo assim, inexistindo razão 

para o prosseguimento do feito, com espeque no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA, com resolução de mérito, a 

presente execução. Nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo 

Civil, CONDENO o executado ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários sucumbenciais. Contudo, diante da declaração 

de hipossuficiência de fl. 36, defiro as benesses da justiça gratuita, motivo 

pelo qual fica suspensa a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 

98, §3º, do CPC. CIÊNCIA ao Ministério Púbico e à Defensoria Pública. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 31 de agosto 2017. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81592 Nr: 2675-09.2012.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MARCOS SVERSUT, CLÓVIS SVERSUT, 

EVANA JACINTA TIRAPELLE SVERSUT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 1.234,15, a que foi condenado nos termos da r. sentença, bem como a 

diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 (Dezoito reais). Este 

valor deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo R$ 

1.234,15 (Um mil, duzentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), para 

recolhimento de guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar 

um boleto único. Para o pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, 

acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no 

item 01 (Emissão de Guia de Diligência), preencher os campos, o sistema 

vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104410 Nr: 930-18.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERALDO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Ante a ausência, 

por ora, injustificada da testemunha Rodrigo Borges Ferreira, REDESIGNO 

audiência para o dia 10.04.2019 às 13:30(MT). Saem os presentes 

intimados. No mais, acolho o parecer ministerial, tornando-o como razão de 

decidir, portanto, EXPEÇA-SE mandado de condução coercitiva da 

testemunha Rodrigo Borges Ferreira, e aplico a multa de 1 salário mínimo, 

bem como extraiam-se cópias a autoridade policial para apuração de 

eventual crime de desobediência. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114163 Nr: 2984-20.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON MIRANDA - OAB:

 Autos nº. 2984-20.2018.811.0009 – Código nº. 114163

Despacho.

Vistos, etc.

Considerando a certidão de fl.05, devolva-se à origem.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 04 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107829 Nr: 3076-32.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, QUEBIO DA SILVA ALVES - OAB:Nº 23.544-0

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Não havendo 

demais provas a serem produzidas, e não requerido diligências, DECLARO 

encerrada a fase de instrução. 2) DEFIRO o pedido da defesa, ABRA-SE 

vista”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109035 Nr: 3862-76.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA POLIDÓRIO - 

OAB:18875/0, NUBIA SILVA ROCHA - OAB:OAB/MT- 213258

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

desistência da Marli dos Santos Ferreira conforme requerido pela 

acusação. 2) Não havendo demais provas a serem produzidas, e não 

requerido diligências, DECLARO encerrada a fase de instrução. 2) 

Considerando que as partes já apresentaram memoriais finais, MANTENHO 

os autos conclusos para prolação de sentença”.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 67/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO que a servidora Lucieni Rezende Garcia Borges, 

matrícula 21787, Analista Judiciária, designada Gestora Judiciária do 

Juizado Especial da comarca de Comodoro, se ausentará de suas 

funções no período de 08/10/2018 à 11/10/2018, para gozo de folgas 

compensatórias.

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor MIKAEL DA COSTA FERREIRA, matrícula nº 34734, 

Analista Judiciário, para o exercício da função de Gestor Judiciário do 

Juizado Especial desta Comarca, em substituição a titular Lucieni Rezende 

Garcia Borges, no período de 08 de outubro de 2018 a 11 de outubro de 

2018.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 02 de outubro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 73/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO que a servidora Lucieni Rezende Garcia Borges, 

matrícula 21787, Analista Judiciária, designada Gestora Judiciária do 

Juizado Especial da comarca de Comodoro, estará de férias 15/10/2018 a 

24/10/2018.

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor MIKAEL DA COSTA FERREIRA, matrícula nº 34734, 

Analista Judiciário, para o exercício da função de Gestor Judiciário do 

Juizado Especial desta Comarca, em substituição a titular Lucieni Rezende 

Garcia Bortes, no período de 15 de outubro de 2018 a 24 de outubro de 

2018.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 02 de outubro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000850-86.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLENE PNEUS LTDA (AUTOR(A))

GREICIS ANDRE BIAZUSSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GILMAR JARDIM PRIAMO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 

30 da portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi 

citado (correspondência devolvida em Id 15772668), razão pela qual intimo 

o exequente para que se manifeste informando novo endereço nos autos 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000858-63.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 

30 da portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi 

citado (correspondência devolvida em Id 15773787), razão pela qual intimo 

o exequente para que se manifeste informando novo endereço nos autos 

no prazo de 05 dias.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 14864 Nr: 133-48.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZER RODRIGUES DE SANTANA, FLORINDA 

PORTELA SANTAN, JOEL RODRIGUES DE SANTANA, ANA VICENTE 

PORTELA DE SANTAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELFONSO VILLELA DE MORAES, IZILDO 

GRISOSTE BARBOSA, CAETANO ROTTILI, ANA VIRGÍNIA DA MOTTA 

ROTTILI, MARIA ZENILDA OLIVEIRA BARBOSA, AGROPECUARIA 

CONDOR LTDA - ME, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, 

MILTON LAURO SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO PORTELA DE 

SANTANA - OAB:236372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14.230/O/MT, FELIX LOPES FERNANDES - OAB:10420/MS, JULIÃO 

DE FREITAS - OAB:530/MS, ROMINA V. DOMINGUES - OAB:OAB/SP 

133338, ROSANE CORDEIRO MITIDIERI - OAB:OAB/SP 140109-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora para manifestar no feito, no prazo legal, com relação as 

informações prestadas às fls. 500, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 10786 Nr: 970-74.2003.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARIA, ALVARINA JORNANI MARIA, 

SÉRGIO DAL PRÁ, ADNIR ROGÉRIO MARIA, SELOI DA SILVA MARIA, 

DULCE MARIA DAL PRÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO PANNEBECKER, CLENI MARIA 

PANNEBECKER, ODELCIO ARTUR PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação do perito às fls. 2317, oficie-se ao 

comandante da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar, Maj PM Deyvit 

de Oliveira Tomé, requisitando o necessário apoio da força policial para 

que a devida reintegração de posse seja realizada às 08:00 horas do dia 

17/10/2018.

 P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38116 Nr: 2814-78.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84314/SP

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, CERTIFICO que a 

parte requerida solicitou a dilação de prazo para manifestar quanto as 

informações prestadoas pelo perito, razão pela qual nos termos da 

portaria de nº 03/2017 deste juízo defiro a solicitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68899 Nr: 2199-83.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLO ASSESSORIA COBRANÇA E APOIO LTDA 

- ME, OTTO MARQUES DE SOUZA, MARIELI APARECIDA TOLDO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069, ANDERSON CESAR FREI ALEXO - OAB:7069- MT, 

ANDRÉ ANTONIO WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, MARCELO 

BEDUSCHI - OAB:MT/10879/A, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, CERTIFICO que a 

parte autora solicitou a dilação de prazo para a juntada do comprovante do 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, razão pela qual nos termos 

da portaria de nº 03/2017 deste juízo defiro a solicitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33130 Nr: 1316-78.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO MAGNA DE SOUZA, ESTELITA MAGNA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29844 Nr: 803-47.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito intimando a parte autora para fins do artigo 

534 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 127774 Nr: 5304-29.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKS DENISSON JOSE CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642, HEITOR VANSAN MUNIZ - OAB:20939/O

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo audiência para oitiva da testemunha para o dia 27 de novembro 

de 2018, às 16:00h.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão SERVE COMO 

MANDADO e eventual ofício requisitório de testemunhas policiais militares, 

sendo que neste caso o presente documento será entregue ao 

comandante do policial militar.

 Intime-se o Ministério Público.

Após, devolva com nossas homenagens.

Comodoro/MT, 3 de outubro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

TESTEMUNHA A SER INTIMADA

Rogério Vilela Victor de Oliveira – endereço: Rua Goiás, nº. 2925 (Cartório 

de Registro de Imóveis), Comodoro/MT. Telefone: 65 3283-2120.

A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.
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 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100316 Nr: 1018-42.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZÂNGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que as partes compareceram na 

secretaria enformando que a obrigação de fazer foi satisfeita (fls. 87), 

razão pela qual se impõe a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, 

inciso II.

 Decido.

O artigo 924 declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista a satisfação da obrigação por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao MPE.

 Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123773 Nr: 3635-38.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA 

- OAB:MT/17408/O

 DELIBERAÇÕES

1) Indefiro o pedido de realização de exame toxicológico, afinal ser ou não 

usuário não impede o cometimento do crime de tráfico de drogas. Nos 

autos não se estar a julgar se o réu é usuário, mas sim se ele se cometia o 

crime de tráfico de drogas quando foi preso em flagrante com 893,60 

gramas de maconha.

 2) Intimem-se as partes para que apresentem alegações finais.

3) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120345 Nr: 2182-08.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS VIEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

aposentadoria rural por idade, no valor de um salário mínimo mensal, 

determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que implante o 

benefício ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da 

intimação desta sentença, fixando multa de R$ 150,00 (cento e cinqüenta 

reais) por dia de atraso. 1. Nome do Segurado: TEREZINHA DE JESUS 

VIEIRA CASTRO 2. Benefício concedido: Aposentadoria por Idade de 

Trabalhador Rural 3. Data do início do benefício: 10/2014 4. Renda mensal 

inicial: 100% do benefício. 5. Data início do pagamento: 30 dias da 

intimação da sentença (caso ainda não tinha sido implantado). Destacando 

que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido 

da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, defiro a antecipação de tutela, para o fim de determinar o 

estabelecimento do benefício, nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, em 30 dias. Veja-se que a parte autora possui idade avançada, 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. Condeno o INSS a pagar à parte 

autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas 

atrasadas, desde a data do ajuizamento da ação, ou requerimento 

administrativo, caso tenha havido, aplicando-se para a atualização da 

condenação os critérios de pagamento de juros moratórios e de correção 

monetária os critérios previstos no art. 1º-F da lei 9494/97. Condeno o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, 

sobre o valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da 

ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao 

artigo 496, § 3º, I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da 

Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba 

as prestações vincendas. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123630 Nr: 3588-64.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES (...) DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de aposentadoria rural por idade, no valor de um 

salário mínimo mensal, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, que implante o benefício ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data da intimação desta sentença, fixando multa de R$ 150,00 

(cento e cinqüenta reais) por dia de atraso, até o máximo de R$ 3000,00. 

1. Nome do Segurado: JOSÉ EDUARDO DA SILVA 2. Benefício concedido: 

Aposentadoria por Idade de Trabalhador Rural 3. Data do início do 

benefício: 04/2018 4. Renda mensal inicial: 100% do benefício. 5. Data 

início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença Destacando que a 

prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da 

parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, defiro a antecipação de tutela, para o fim de determinar o 

estabelecimento do benefício, nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, em 30 dias. Veja-se que a parte autora possui idade avançada, 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. Condeno o INSS a pagar à parte 

autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas 

atrasadas, desde a data do ajuizamento da ação, ou requerimento 

administrativo, caso tenha havido, aplicando-se para a atualização da 

condenação os critérios de pagamento de juros moratórios e de correção 

monetária os critérios previstos no art. 1º-F da lei 9494/97. Condeno o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, 

sobre o valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da 

ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao 

artigo 496, § 3º, I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da 

Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba 

as prestações vincendas. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119292 Nr: 1701-45.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NCdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

requerido por Nubia Caroline de Paulo, pelo não cumprimento aos 

requisitos legais.Citem-se as partes requeridas para apresentarem 

contestação, por meio de advogado, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

sob pena de revelia.Determino a realização de Estudo Psicológico para 

avaliar as condições da parte autora, nos termos requeridos, ficando o 

estudo a cargo das profissionais lotadas no fórum desta comarca, as 

quais deverão ser intimadas pessoalmente, para realizar tal estudo no 

prazo de 30 dias.Ciência ao MPE.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 127362 Nr: 5147-56.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de embargos à execução proposto por CM COMERCIO DE 

COMBUSTIVEL LTDA em desfavor de PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA.

 Foi declinada a competência para este juízo, tendo em vista que a 

execução tramita perante esta vara 121112.

O embargante requer o reconhecimento da nulidade e/ou inexigibilidade do 

título objeto da ação de execução de titulo extrajudicial que constitui o 

mesmo pedido da ação de número único n. 5338-38.2017.811.0046 

(código 110092).

Saliento que o embargante abriu um tópico na exordial relatando a 

conexão entre as ações (item III).

Considerando a comunhão entre o pedido e a causa de pedir dos 

presentes embargos e da ação de código 110092 está presente a 

conexão, devendo haver a união dos autos e o julgamento conjunto.

Ocorre que a aludida ação está em tramite na Segunda Vara desta 

comarca, sendo protocolada em data de 13/09/2017, enquanto a 

execução em 08/05/2018 devendo os presentes embargos e a execução 

de código 121112 serem encaminhados para o citado juízo, ante a 

prevenção daquele.

Apense-se aos autos o processo de código 121112.

 DETERMINO a remessa dos autos para a Segunda Vara para que seja 

realizado julgamento em conjunto com a ação declaratória de inexistência 

de débito de código 110092.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1483 Nr: 528-16.2000.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES GUERRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AURY RODRIGUES 

LOPES - OAB:OAB/MS 11846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Decido. 1 – Primeiramente, não há de se falar em quitação do 

crédito, tendo em vista que a parte realizou o pagamento nos autos de 

execução que tramitam na segunda vara do valor que entendia devido, 

ocasião em que interpôs exceção de pré-executividade. Portanto, não 

houve ainda na aludida ação pagamento propriamente dito, uma vez que 

as partes ainda estão discutindo a existência e o valor do título. 2 – 

Trata-se de pedido de penhora online a ser realizado no CNPJ da empresa 

sucessora Agro-Sul Produtos Agropecuários Indústria e Comércio Ltda e 

não da primaria Comércio e Representações Signor Ltda. (...) Ante os 

subterfúgios das empresas não há de se falar em sucessão, mas sim 

confusão entre as citadas, razão pelo qual DETERMINO que seja 

acrescentado ao polo passivo da execução a empresa AGRO-SUL 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, devendo 

ser retificada a capa dos autos. Condeno ainda a parte requerida, de 

forma solidaria, nas penas de litigância de má-fé, vez que está se 

utilizando de todos os meios legais para alterar a verdade dos fatos, que 

já foi reconhecido anteriormente em vários processos. Desta forma 

condeno o requerido ao pagamento de multa no valor de 9% o valor da 

causa. 3 – Destarte, intime-se o devedor, por carta com aviso de 

recebimento, para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das 

custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar. 4 – Não efetuado o pagamento voluntário 

tempestivamente, certifique-se e autos conclusos para apreciação do 

pedido de penhora online. 5 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 16652 Nr: 1693-25.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI GONÇALVES DE ALMEIDA, JAMES ROGERIO 

BAPTISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT, JAMES ROGERIO BAPTISTA - OAB:9992/B, 

MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o advogado James Rogério Baptista foi devidamente 

intimado via DJE, quedando-se, no entanto, inerte, proceda-se da forma 

ofertada às folhas 175.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61551 Nr: 3382-60.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CAMPOS DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696-MG

 Vistos.

Considerando as alegações da exequente de fls. 120/122 em que afirma 

que realizou parte do pagamento em juízo CERTIFIQUE-SE a serventia 

acerca de eventuais valores vinculados aos autos.

Após, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64335 Nr: 2507-56.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER FURLAN GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O INSS manifestou-se às fls. 102-v afirmando a não concordância com o 

RPV acostado às fls. 101 ante a data correta ser 06/2016 e não 03/2016.

A parte exequente se manifesta às fls. 106.

Pois bem.

O exequente concordou com o valor nos honorários no montante de R$ 

1.000,00 (fls. 91-v), sendo que os cálculos apresentados pela parte 

possui data base de 06/2016, tanto é que o RPV dos valores retroativos 

consta a data certa, constando apenas nos honorários data divergente.

Assim, razão assiste ao INSS devendo contar data base de 03/2016.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente, devendo o valor de 
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honorários ser adequado conforme a data base (06/2016).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39997 Nr: 1015-63.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO BALBINOT, SONIA SALETE SEGA 

BALBINOT, JACIR BALBINOT, SONIA MARA FOSSA BALBINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029 OAB/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO AVELINO DE 

OLIVEIRA NETO - OAB:3249/RO, Sandro Ricardo Salonski Martins - 

OAB:1084/RO

 Sentença (...) No caso em análise, homologo o valor sugerido pelo perito, 

no importe de R$ 83.628,67 (oitenta e três mil, seiscentos e vinte e oito 

reais e sessenta e sete centavos), tendo em vista tal importância ser 

justo, uma vez que não está sendo adquiro a propriedade da área, 

portanto, não tem porque a indenização levar por base o valor de 

mercado. (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial e convalido a liminar de fls. 142/143, tornando definitiva a 

imissão da autora na posse da área destinada à faixa de servidão, 

declarando judicialmente constituída a servidão administrativa na faixa 

descrita na exordial, localizada nesta urbe, de propriedade dos requeridos 

Flávio Balbinot, Sônia Salete Sega Balbinot, Jacir Balbinot e Sônia Mara 

Fossa Balbinot, homologando o valor a título de indenização no montante 

R$ 83.628,67 (oitenta e três mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta 

e sete centavos). Saliento que o valor depositado nos autos atualizado 

será abatido do descontado do valor apurado na pericia, devendo a parte 

autora realizar o deposito do restante. Certifique-se a Secretaria o valor 

constante nos autos e devidamente atualizado. Expeça-se mandado 

definitivo de imissão de posse, servindo esta de título hábil para o registro 

no CRI da circunscrição local. Comprovada a quitação de dívidas fiscais, 

expeça-se alvará para liberação dos valores depositados em favor dos 

requeridos. Ante a sucumbência recíproca, condeno o autor ao 

pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 10% do valor da causa, considerando a simplicidade da causa. 

Condeno o demandado ao pagamento de 50% das custas e honorários 

advocatícios ao patrono do autor, os quais arbitro em 10% do valor da 

causa considerando a simplicidade da causa. Após, o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69618 Nr: 2725-50.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.S DA SILVA PNEUS - ME, SEBASTIAO 

SIMAO DA SILVA, LEILA MARIA PACHECO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8311

 Sentença. (...) Decido. Trata-se de ação de cobrança proposta por 

AGRO-SUL PRODTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP em desfavor de S.S. 

DA SILVA PNEUS – ME e seus fiadores SEBASTIÃO SIMÃO DA SILVA e 

LEILA MARIA PACHECO DA SILVA, alegando, em síntese, que realizou 

transação comercial referente a venda de produtos agrícolas cuja 

importância original é de R$ 114.442,00, sendo que foi efetivada a 

devolução de produtos adquiridos no montante de R$ 56.270,00, sendo 

que continua inadimplente no valor de R$ 58.172,00, sendo que atualizado 

importa em R$ 73.427,06. Primeiramente o valor do pagamento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) é incontroverso. Conforme se vê na 

contestação, a parte requerida não nega o débito, alegando somente que 

os valores cobrados são excessivos, bem como impugna o valor do trator. 

(...) Em relação ao trator que a autora afirma que foi aceito no montante de 

R$ 25.000,00, sendo que a parte ré alega que ele possuía na época do 

pagamento valor superior, em que pese o depoimento das testemunhas 

ouvidas por meio de carta precatória consta nota fiscal de fls. 41 

confeccionada pela empresa requerida no valor de R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais). Não cabe entrar, na presente ação, no mérito do valor de 

mercado do trator Valtra BH 180 4x4, vez que as partes, por meio da 

transação comercial, chegaram ao valor descrito pela autora, tanto é que 

a requerida produziu nova fiscal de venda de bem ativo imobilizado no 

montante de R$ 25.000,00. (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 

58.172,00, abatido o montante de R$ 10.000,00 e de R$ 25.000,00, 

atualizados monetariamente e com a incidência de juros desde o valor do 

vencimento. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Custas e honorários pelo requerido, sendo estas últimas fixadas em 10% 

do valor da condenação. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31751 Nr: 2727-93.2009.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA NICHELE, JULIANO LEOMAR NICHELE, 

LEONARDO GIOVANI NICHELE, ALFREDO FELIPPI TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN CABRAL, SANDRA CAROLINA 

CABRAL, JACOB MANOEL GAYOSO E ALMEIDA FILHO, VANISA 

SANTIAGO GAYOSO E ALMEIDA, EDER MIRANDA LEMOS, MARIA DAS 

GRAÇAS SILVA LEMOS, ADEMIR LUIZ ZANELLA, JOSE CARLOS 

LOUREIRO LEGEY, CLAUDIO PATRONE MONTEIRO DE BARROS, THAMAR 

MONTEIRO DE BARROS, FERNANDO PAULO RIBEIRO MOSTADEIRO, 

MARIA IZABEL MILLETTO MOSTADEIRO, GERVASIO ZANELLA, DIANA 

JEREISSATI LEGEY, MARILEI FÁTIMA VICENTINI COMIRAN, NADIR CIRO 

COMIRAN, ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ALTO 

JURUENA IX, ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO 

ALTO JURUENA IV, ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

LAGOA PERDIDA, FAZENDA SAN LADISLAU - USIMAT DESTILARIA DE 

ALCOOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, uma vez que os atos procedidos não concluem 

pela citação.

Saliente-se ainda que o edital de citação expedido diz respeito somente a 

réus ausentes, em lugar incerto, desconhecidos e dos eventuais 

interessados.

Intime-se a parte autora para imprimir prosseguimento ao feito.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001081-16.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MALEK HANNA (ADVOGADO(A))

TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001081-16.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA RÉU: FINVEST FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos. 

Considerando que na 2ª vara desta comarca corre o processo de 

recuperação judicial em favor da autora (Código 78647) e tendo em vista 

que os fatos narrados nesta inicial estão intrinsecamente ligados à sua 

situação financeira, determino a remessa do presente feito para o juízo da 

2ª vara. P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT, 5 de 

outubro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001088-08.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. L. C. (AUTOR(A))

A. D. N. O. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001088-08.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

GLEICIANE FARIAS DE LIMA CASTRO RÉU: JAKSON BARBOSA DA SILVA 

VISTOS. PIETRO HENRIQUE CASTRO BARBOSA representado por sua 

genitora e GLEICIANE FARIAS DE LIMA CASTRO ajuízam Ação de Família 

em desfavor de JAKSON BARBOSA DA SILVA todos devidamente 

qualificados nos autos. Narrou a parte autora em sua exordial que as 

partes tiveram um relacionamento e deste nasceu o infante PIETRO 

HENRIQUE CASTRO BARBOSA. Aduziu que após a separação, o 

requerido não se encontra contribuindo para o sustento da criança. Desta 

forma, pedem a título de alimentos ao infante, o valor correspondente a R$ 

750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensais, que equivalem a 30% do 

que o requerido aufere. Informou nos autos que o infante está sob a 

guarda de fato da genitora desde o nascimento. Assim, a autora ingressou 

com a presente ação com a finalidade de adquirir a guarda unilateral do 

infante, regularizando, e ainda, em contrapartida, pleiteia auxílio paterno 

para seu sustento. Requereu deste modo, tutela de urgência a fim de que 

o requerido seja compelido a pagar alimentos provisórios no importe de 

30% dos rendimentos do requerido. Junto à inicial vieram os documentos. 

É o relatório. Decido. Primeiramente, determino a tramitação do feito sob 

segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II do CPC. Da 

assistência judiciária gratuita. Defiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita, pois a meu ver a parte autora(s) comprovou não possuir 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, mormente por estar assistida(s) por advogado 

dativo. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão de assistência 

judiciária gratuita a parte autora a fim de permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Da tutela de urgência de 

natureza antecipada em caráter liminar. Para o deferimento da tutela de 

urgência de natureza antecipada, são necessários a existência de três 

requisitos: probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. 1) probabilidade 

do direito: restou demonstrado pelo fato da prestação alimentícia não estar 

sendo prestada de forma efetiva, ou seja, verifico que foi comprovada a 

relação paterno-filial conforme a certidão de nascimento carreada nos 

autos, é inequívoca a relação obrigacional, devendo ser fixados alimentos 

em favor da(os) menor(es). 2) perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo: este restou corporificado em razão do risco que o decurso 

do tempo poderá ocasionar para a(s) menor(es), pois os alimentos ao filho 

menor(es), cujas penúrias são presumidas, institui responsabilidade de 

ambos os genitores, e tendo em vista que a fome não espera, é cabível a 

sua concessão. 3) reversibilidade dos efeitos da decisão: quanto a tal fato 

é cristalino esta possibilidade, vez que as decisões sobre alimentos não 

se submetem ao crivo da coisa julgada material motivo pelo qual pode ser 

revista a qualquer tempo. Desta forma, considero que se encontram 

presentes as hipóteses que autorizam a concessão da tutela de urgência 

de natureza antecipada postulada com a ressalva de estes serem fixados 

de forma a atender as necessidades da(os) filha(os) dentro das 

possibilidades do genitor, o que constitui o binômio alimentar de que trata o 

art. 1.694, §1º, do CC/02. A fixação dos alimentos em percentual sobre os 

ganhos do alimentante assevera o equilíbrio no binômio 

possibilidade-necessidade, com a ressalva de que estes podem ser 

revistos a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de 

convicção que justifiquem a revisão. Portanto, existe a prova 

pré-constituída de relação de parentesco, contudo não há por ora a 

comprovação dos ganhos do alimentante, deste modo arbitro os alimentos 

provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente os quais 

serão devidos a partir da citação, mais 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extras. Por fim, considerando que foram pleiteados pedidos que 

comportam ritos diferentes, aplico o procedimento que possui rito 

específico para ações de família. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE 

A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM CARÁTER 

LIMINAR pleiteada na exordial para o fim de FIXAR em favor da (os) menor 

(es) PIETRO HENRIQUE CASTRO BARBOSA neste ato representado por 

sua genitora GLEICIANE FARIAS DE LIMA CASTRO, a título de pensão 

alimentícia o valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo nacional 

mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extras. Intime-se o autor, 

para o fim de que informe nos autos, o endereço do local de trabalho do 

requerido em 15 (quinze) dias. Caso a parte autora apresente-o desde já, 

DETERMINO à expedição de ofício a instituição empregatícia do requerido, 

para o fim de que informe este juízo em 30 (trinta) dias os rendimentos 

auferidos por JAKSON BARBOSA DA SILVA. Designo audiência de 

conciliação/mediação consoante pauta do CEJUSC (05 de novembro de 

2018 às 09h:00min) e após, cite-se a parte requerida pessoalmente no 

endereço acostado nos autos para comparecer à audiência de mediação 

e conciliação fazendo-se constar as advertências a que faz menção o art. 

695,§ 4º, CPC. Consigno que o mandado de citação deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, contudo deverá fazer 

menção ao que dispõe o art. 695,§1º, CPC. Notifique-se o CEJUSC deste 

juízo a data para qual foi designada a audiência. Cientifique-se as partes 

que a audiência será realizada na sala de audiência do CEJUSC deste 

juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 695, §2º, CPC. Expeça-se o necessário. 

Notifique-se o MP. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64111 Nr: 2264-15.2013.811.0046

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRARO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para que promova o 

andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da CNGC/MT.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Comodoro-MT, 04 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121090 Nr: 2519-94.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De proêmio, tendo em vista a ausência do requerido que, teria a 

oportunidade de manifestar-se sobre a desistência nesta oportunidade 

passo a deliberar.

A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Isento de custas ante a gratuidade da justiça.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas 
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necessárias.

Saem os presentes intimados.

Publicado em audiência.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou o MM. Juiz o encerramento. Eu, Gabriel 

Felipe de Arruda Ferreira, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120280 Nr: 2147-48.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLD, MLDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 120280

Vistos.

Considerando a certidão lançada aos autos de ref. 66, tenho que não há 

que se falar em nome de defensor dativo, considerando que a autora já se 

encontra assistida por dativo, bem como não há nos autos qualquer notícia 

de seu declínio.

No mais, intime-se o autor, por meio de seu defensor dativo, para no prazo 

de 15 (quinze) dias apresentar o novo endereço do requerido Maycon 

Douglas.

Intime-se.

Cumpra-se.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109886 Nr: 5259-59.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 Impulsino o feito para intimar as partes, por meio de seu advogado 

constituído, para que em 05 (cinco) dias [art. 218,§1º, CPC] especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33143 Nr: 1329-77.2010.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARLI RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, RANULFO DE AQUINO NUNES, Elizabete da Silva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Intime-se a parte autora para manifestar-se a respeito da referida 

declaração, considerando a possibilidade de efetivação da transferência 

imobiliária pela Requerida.

 A douta advogada nomeada nos autos deverá defender os interesses da 

parte autora, Maria Marli Ramos.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 02 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 26779 Nr: 946-70.2008.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADRIANA KLEIN CASSOL, 

EVENTUAIS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Determino a suspensão do feito pelo prazo de 30(trinta) dias, para o fim de 

localizar o inventariante e finalizar o formal de partilha, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 02 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 14542 Nr: 2403-79.2004.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Trata-se de Pedido de Cumprimento de Sentença requerido por Maria do 

Carmo Gonçalves da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

todos devidamente qualificados.

Após, requereu a parte autora/exequente o cumprimento da sentença.

É o relato do necessário.

 Impulsiono o feito da seguinte maneira.

1) DEFIRO a prioridade na tramitação processual;

 2) RETIFIQUE o cadastro dos autos, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, 

e seguintes do CPC;

 3) Intime-se a Autarquia Federal mediante REMESSA FÍSICA/ELETRÔNICA 

do feito para que, caso queira, impugne o cumprimento de sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito;

 4) SE HOUVER IMPUGNAÇÃO, intime-se a parte exequente/impugnada por 

meio de seu advogado constituído nos autos de conhecimento via DJE 

para que, caso queira, manifeste-se nos autos a respeito da impugnação 

ao cumprimento de sentença apresentada pela Autarquia-ré em 15 

(quinze) dias [art. 218,§1º, CPC];

 5) NÃO HAVENDO apresentação de impugnação, certifique e venham-me 

os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 01 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68292 Nr: 1705-24.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER FILIPPI TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO ROLIM DE MOURA - 

OAB:3707-SC

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, “b’’, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta, inclusive o adendo de fls. 

85/87.Após, com o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo e, 

voltem-me conclusos para extinção. Honorários advocatícios e despesas 

processuais conforme acordado pelas partes e, na ausência deverão ser 

divididas igualmente [art. 90, §2º, CPC]. P. I. C. Comodoro-MT, 02 de 

outubro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72101 Nr: 3916-33.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO ACRE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 VISTOS.

Cuida-se de ação de família proposta por Doralice Sousa Moreira em 

desfavor de Geovani Schroder Scwingel, regularmente representados e 

qualificados.

Ressai nos autos que a parte requerente manifestou à psicóloga do juízo 

interesse na desistência da demanda e não foi localizada pessoalmente 

para que desse o devido andamento no feito.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

sob pena de ferir de morte o Processo Civil, bem como o desenvolvimento 

válido e regular do processo, considerando a inércia da parte, a extinção 

do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Às comunicações de praxe.

Sem custas ou honorários.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60728 Nr: 2518-22.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA 

LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661/MT

 VISTOS.

Intime-se a parte contraria, para se manifestar nos autos, acerca da 

declaração de fls. 128/129, dentro do prazo legal.

 Após, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 02 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108934 Nr: 4895-87.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na exordial para o fim de CONDENAR o requerido a 

CONCEDER o benefício de Auxílio Doença no importe de 91% (noventa e 

um por cento) do salário-de-benefício em favor da parte autora, desde ao 

dia posterior ao da cessação indevida ocorrida em 21/06/2016, bem como 

CONVERTER em Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo 

terceiro) no importe de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício a 

partir da data estipulada no laudo pericial, ou seja, 01/08/2018. Tendo em 

vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos mesmos moldes 

aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. 

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, no importe de 10% sob o valor da condenação. Não 

havendo recurso de apelação contra o valor fixado a título de honorários 

periciais, expeça-se certidão no valor fixado nos autos em favor do perito 

nomeado aos autos para que este providencie a cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso nos moldes do art. 507, §3º, CNGC/MT.Sentença não 

sujeita a reexame necessário. Com o trânsito em julgado e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.P. I. C.Comodoro/MT, 01 de outubro de 2018.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118318 Nr: 1288-32.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na exordial para o fim de CONDENAR o requerido a 

CONCEDER o benefício de Auxílio Doença no importe de 91% (noventa e 

um por cento) do salário-de-benefício em favor da parte autora, desde o 

requerimento administrativo em 10/07/2017bem como CONVERTER em 

Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) no importe de 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício a partir da data estipulada 

no laudo pericial, ou seja, 12/03/2018. Tendo em vista a verossimilhança 

dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente 

no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

EX OFFICIO para o fim específico de determinar ao INSS que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para a correção 

monetária e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta 

de poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 
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Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 

10% sob o valor da condenação. Não havendo recurso de apelação 

contra o valor fixado a título de honorários periciais, expeça-se certidão 

no valor fixado nos autos em favor do perito nomeado aos autos para que 

este providencie a cobrança junto ao Estado de Mato Grosso nos moldes 

do art. 507, §3º, CNGC/MT.Sentença não sujeita a reexame necessário. 

Com o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.P. I. C.Comodoro/MT, 01 de 

outubro de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 82217 Nr: 3997-45.2015.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI MASUTTI, VOLNEI MASUTTI, VALDIR 

MASUTTI JÚNIOR, VINICIUS MASUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON GOMES DA SOLEDADE, GILBERTO 

DE TAL, AILTON DE JESUS CARDOSO, PEDRINHO DE TAL, CELIO DE 

AVELAR SALES, CLAUDIO LISSARAÇA, JOÃO SANFONEIRO, DOUTOR, 

também chamado de DOUTORZINHO, CLAUDECY DOS SANTOS TEIXEIRA, 

JOSE CLAUDIO SANTOS RODRIGUES, JOAO FERREIRA DE ALMEIDA, 

QUALQUER CIDADÃO, EVENTUAIS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório, ajuizada pelo Valdinei Masutti, 

Volnei Masutti, Valdir Masutti Junior e Vinicius Masutti em desfavor do 

Gerson Gomes da Soledade e outros.

Decido.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto não havendo preliminares a serem 

analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, em consonância 

com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Ademais, DEFIRO a produção da prova testemunhal, bem como o 

depoimento pessoal dos requeridos citados em ref. 17, designando 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de novembro de 2018, 

às 14h00min.

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

Intimem-se pessoalmente os requeridos (ref. 17) para prestarem 

depoimento pessoal, constando no mandado que se presumirão 

confessados os fatos contra ela alegados, caso não compareça, ou 

comparecendo se recuse a depor (CPC, Art. 385, § 1º).

Consigne-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá informar os 

requeridos se que estes deverão estar acompanhados com Advogado, 

sendo que em caso negativo, será nomeado a Defensoria Pública para 

realização do ato.

Cumpra-se.

Expeça-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 82217 Nr: 3997-45.2015.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI MASUTTI, VOLNEI MASUTTI, VALDIR 

MASUTTI JÚNIOR, VINICIUS MASUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON GOMES DA SOLEDADE, GILBERTO 

DE TAL, AILTON DE JESUS CARDOSO, PEDRINHO DE TAL, CELIO DE 

AVELAR SALES, CLAUDIO LISSARAÇA, JOÃO SANFONEIRO, DOUTOR, 

também chamado de DOUTORZINHO, CLAUDECY DOS SANTOS TEIXEIRA, 

JOSE CLAUDIO SANTOS RODRIGUES, JOAO FERREIRA DE ALMEIDA, 

QUALQUER CIDADÃO, EVENTUAIS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a decisão prolatada nos autos na ref: 67, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para que tenha 

ciência da designação da audiência para o dia 06 de novembro de 2018, 

às 14h00min, bem como para RECOLHER as custas do Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de citação expedido nos autos, conforme 

portaria em anexo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62555 Nr: 645-50.2013.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIPA SECURITIZADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE R.M.C DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE FRANCO BATHKE - 

OAB:21879/SC, RHAFAEL COSTA DE BORBA - OAB:30349/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 VISTOS.

Indefiro o pedido retro.

 Tendo em vista o provimento nº 26/2014/CM, é permitido a continuidade do 

feito, haja vista que o processo físico não se torna digital, a menos que 

ocorra um apensamento nos autos.

 Intime-se a parte requerente para que promova o andamento do feito, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 580, e seguintes da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 02 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90363 Nr: 2310-96.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALÍRIO CLÁUDIO LUDVIG, RENATA LUDVIG, PEDRO 

BECKER, NELSON BLAT, ROMILDA BLAT, IRASI BILDHAUERE BECKER, 

SERGIO ALBINO HARTMANN, ALICE MARIA HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Tendo em vista o não cadastramento do patrono do embargado, realizado 

nesta data, impulsiono o feito para intimá-lo do despacho de ref. 

35:"Vistos. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias.Na mesma 

oportunidade em consonância com o princípio da celeridade processual 

intimem-se as partes para que caso queiram apresentem perante este 

juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 357, CPC. 

Decorrido o prazo, certifique-se, e voltem-me os autos conclusos. Às 

providências."

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38131 Nr: 2829-47.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, ARRUDA 

ALVIM, ARAGÃO, LINS & SATO - Advocacia e Consultoria jurídica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIO VALENTIM BARRACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, 

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - OAB:OAB/PR 22129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:MT - 

5.841-B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B

 VISTOS.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida por Valério Valentin 

Barrachini em face de Banco Chn Industrail Capital S/A todos devidamente 

qualificados.

 Sustentou em apertada síntese que as partes celebraram negócio jurídico 

entre si.

Ás fls. 520/521, as partes apresentaram acordo nos autos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Mérito.

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide.

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções.

Ante a informação de que os requeridos e a parte requerente celebraram 

acordo conforme se insere dos autos. Afiro a regularidade do acordo 

celebrado nos autos, sendo as partes capazes e legítimas para tanto, nos 

termos do art. 487, III, b, CPC:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

...

III - homologar:

...

b) a transação;

Conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice 

se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, “b’’, e art. 924, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos 

autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta”.

Após, com o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo e, 

voltem-me conclusos para extinção.

 Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado 

pelas partes e, na ausência deverão ser divididas igualmente [art. 90, §2º, 

CPC].

P. I. C.

 Comodoro-MT, 02 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62606 Nr: 700-98.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON ALVES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a análise do pleito de fls. 85/87, sob pena de indeferimento, 

determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar documentalmente prova de recusa do DETRAN em 

prestar informações, visto que os dados constantes dos seus cadastros 

são de acesso público, de modo que não se justifica a intervenção do 

Poder Judiciário em diligência que compete à parte, ou ainda no mesmo 

prazo requerer o que entender cabível ao andamento do feito, sob pena 

de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se

Comodoro/MT, 02 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38047 Nr: 2745-46.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES SILVA CARCALHO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 Tendo em vista a manifestação da parte autora, impulsiono o feito para 

intimar a parte executada a manifestar no prazo legal.

 Raquel Gonzalez

TJ/MT 9886

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90363 Nr: 2310-96.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALÍRIO CLÁUDIO LUDVIG, RENATA LUDVIG, PEDRO 

BECKER, NELSON BLAT, ROMILDA BLAT, IRASI BILDHAUERE BECKER, 

SERGIO ALBINO HARTMANN, ALICE MARIA HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima
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estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 90363 Nr: 2310-96.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALÍRIO CLÁUDIO LUDVIG, RENATA LUDVIG, PEDRO 

BECKER, NELSON BLAT, ROMILDA BLAT, IRASI BILDHAUERE BECKER, 

SERGIO ALBINO HARTMANN, ALICE MARIA HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Certifique-se o decurso de prazo, adotando-se as providências 

necessárias, volvendo os autos conclusos, após o período de correição.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 12 de agosto de 2016.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114433 Nr: 7149-33.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE TSUGUIO TANAKA, CARMEM TSUYAKO 

TANAKA, MARIO TAKAHAKI TANAKA, GETULIO MINORU TANAKA, 

TEREZA YOSHIKO TANAKA OBARA, HIROKO MARIA TANAKA KATO, 

KOJI KATO, OSVALDO NOBURU TANAKA, IZAURA SETSUKO TANAKA 

GOMES, HELENA SHIOKO TANAKA GOMES, CARLOS NAKAMURA, 

AMELIA SUMIKO TANAKA, ARLINDO KENJI TANAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOE LUIZ DA SILVA, LUPERCIO CREVELARO, 

SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO, CARLOS ALBERTO PREST, 

NELY GALINA PREST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNA DE FALCO - OAB:74309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR SILVA COUTINHO 

GOMES - OAB:7.556

 VISTOS, ETC.

Intimem-se as partes sobre a chegada do feito a este Juízo, bem como 

para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 10 de setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101262 Nr: 1524-18.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS MATTANA SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:MT/15055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Tendo em vista a inclusão do advogado da parte embargada nesta data, 

impulsiono o feito para intimá-lo da sentença proferida: "Vistos, etc. 

Trata-se de ação de embargos à execução propostos por Matheus 

Mattana Sebben em face de Banco do Brasil S/A. Ressai dos autos 

principais, que os mesmos foram extintos em razão de acordo realizado 

entre as partes. É o relatório. Decido. Tendo em vista a extinção da ação 

principal (ID: 97322), vislumbro restar prejudicada a presente ação de 

embargos à execução, pela perda superveniente do objeto, em razão de 

sua natureza acessória, que segue a sorte dos autos principais. Em face 

do exposto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o presente feito, sem julgamento do mérito. Eventuais custas finais 

deverão ser rateadas entre as partes. Cada parte deverá arcar com os 

honorários de seus respectivos causídicos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001052-63.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

VANESSA AVILA PEREIRA CAMPANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANEI ESTEVAO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001052-63.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

VANESSA AVILA PEREIRA CAMPANO RÉU: SILVANEI ESTEVAO DA 

SILVA VISTOS. Daniel Pereira Estevão da Silva por meio de sua 

representante legal, qual seja, Vanessa Ávila Pereira e Silvanei Estevão 

da Silva ajuizaram perante este juízo Acordo extrajudicial para fins de 

regularização de pensão alimentícia do infante ora requerente. Aduziram 

em apertada síntese que os pais do infante se relacionaram durante certo 

período e que desta união culminou no nascimento de Daniel Pereira 

Estevão da Silva. Acordaram os genitores do infante de comum acordo 

acerca da pensão alimentícia deste. Requer que seja homologado o 

acordo extrajudicial elaborado entre os interessados. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Primeiramente, determino a tramitação do feito sob 

segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II do CPC. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, pois a(s) parte (s) interessada(s) 

comprovou a sua hipossuficiência de recursos nos presente autos, 

considerando que a presente demanda visa regularizar a pensão 

alimentícia do infante. Por tratar-se de jurisdição voluntária cabe ao juízo 

adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou 

oportuna [art. 723, parágrafo único, CPC]. Desta feita, tendo em vista que 

há interesse de incapaz, encaminhem-se os autos ao Ministério Público 

para prolação de parecer em 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 178, II 

c/c art. 179, I e do art. 698 do CPC. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001094-15.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ OSMAR IZALINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001094-15.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JOSÉ OSMAR IZALINO DA SILVA 

Vistos. De plano, INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

considerando que à pessoa jurídica é admissível em casos excepcionais e 

quando demonstrada a sua fragilidade econômica para suportar as 

despesas do processo o deferimento de tal benefício. Embora entenda 

que a pessoa jurídica, seja ela com fins lucrativos ou beneficente, possa 

fazer jus à concessão da gratuidade de justiça, não há dúvida de que, 

neste caso, estamos diante de hipótese excepcional, em que o 

deferimento do benefício deve estar lastreado por robusta prova 

documental. No caso dos autos, não restou demonstrada a 

hipossuficiência financeira pelo autor. Ante o exposto, INDEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimem-se a parte autora, por 

meio de seu advogado constituído, para no prazo de 30 (trinta) dias, 

efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção sem 
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resolução do mérito nos moldes do art. 102, parágrafo único, CPC. 

Havendo o recolhimento das custas processuais, remetam-se os autos ao 

cartório distribuidor, para o fim de ser certificado se houve o devido 

recolhimento das custas processuais e após, venham-me conclusos. 

Decorrido o prazo sem recolhimento, venham-me conclusos para extinção. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010263-43.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SIMIONATTO (EXEQUENTE)

ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010263-43.2014.8.11.0046; Valor causa: $15,466.33; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria da liberação de valores 

conforme Alvará anexado. Via de consequencia, fica Vossa Senhoria, 

também, intimada da decisão abaixo transcrita: “(...)DETERMINO que dê 

ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), através de publicação no DJE 

ou outro meio legal OU defensor público mediante remessa 

eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá integral quitação ao 

objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 05 (cinco) dias “in 

albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o 

processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. 

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença. Após, voltem-me 

conclusos para deliberação. Às providências. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito” COMODORO, 5 de 

outubro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010052-41.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA (ADVOGADO(A))

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI (ADVOGADO(A))

L. ROSSI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

EVER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

CINTIA FERREIRA BONDARENKO (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA MANCINI S/A (EXECUTADO)

DSCINVEST PARTICIPACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010052-41.2013.8.11.0046; Valor causa: $27,040.00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[DIREITO DE IMAGEM]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade 

a intimação de Vossa Senhoria da liberação de valores conforme Alvará 

anexado. Via de consequencia, fica Vossa Senhoria, também, intimada da 

decisão abaixo transcrita: “(...)DETERMINO que dê ciência ao (à) 

advogado (a) constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio 

legal OU defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, 

para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o 

que decurso do prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença. Após, voltem-me conclusos para 

deliberação. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito” COMODORO, 5 de outubro de 

2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010052-41.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA (ADVOGADO(A))

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI (ADVOGADO(A))

L. ROSSI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

EVER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

CINTIA FERREIRA BONDARENKO (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA MANCINI S/A (EXECUTADO)

DSCINVEST PARTICIPACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010052-41.2013.8.11.0046; Valor causa: $27,040.00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[DIREITO DE IMAGEM]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade 

a intimação de Vossa Senhoria da liberação de valores conforme Alvará 

anexado. Via de consequencia, fica Vossa Senhoria, também, intimada da 

decisão abaixo transcrita: “(...)DETERMINO que dê ciência ao (à) 

advogado (a) constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio 

legal OU defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, 

para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o 

que decurso do prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença. Após, voltem-me conclusos para 

deliberação. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito” COMODORO, 5 de outubro de 

2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010019-17.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA CRUZ DOS SANTOS 01381192106 (EXEQUENTE)

OTTO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 8010019-17.2014.8.11.0046 Valor da causa: 

$360.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

Nome: FERNANDA APARECIDA CRUZ DOS SANTOS 01381192106 

Endereço: Avenida PARANÁ, 60, CENTRO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 POLO PASSIVO: Nome: REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE 

CREDITO DO BRASIL LTDA Endereço: Alameda SANTOS, 880, 6 ANDAR, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 01418-100 Nos termos da legislação vigente e do 

artigo 482, VI da CNGC, bem como, do Provimento 68/CNJ- 03/05/2018 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a executada para, 

querendo, apresentar recurso ou impugnação no prazo de 48(quarenta e 

oito) horas, acerca da decisão que concedeu a liberação de alvará neste 
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feito. COMODORO, 5 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Lucieni 

Rezende Garcia Borges Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-71.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN MICHELIN FORTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010244-71.2013.8.11.0046. REQUERENTE: SUELEN MICHELIN FORTES 

REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA Vistos. Considerando a conversão do julgamento em 

diligência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 14h15min. As testemunhas comparecerão 

independentes de intimação, podendo ser levadas pelas partes que as 

arrolaram (art. 34 da Lei n. 9.099/1995), no entanto, em caso de 

requerimento de intimação, deverá ser feito até o prazo de dez dias antes 

da audiência. Consigno que a audiência será presidida pela Juíza Leiga 

deste Juizado Especial, supervisionada pelo Juiz Togado. Intimem-se as 

partes Expeça-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 05 de Outubro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Comunicado

GABARITO DEFINITIVIO - PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO 

DE CONCILIADOR DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

– Edital 008/2018 – Prova: 02.09.18

* O Gabarito completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 200481

Numeração Única: 1002383-91.2018.8.11.0010

Unidade de origem: Jaciara

Tipo de ação: Processual

Requerente: ANA MOTA RUBIO E OUTROS

 Advogado(s): -

Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA- REP PELO 

PREFEITO MUNICIPAL

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Jaciara para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 11/10/2018 às 13:00

Endereço: Avenida Zé de Bia, s/n, Bairro Aeroporto II, Jaciara-MT, CEP 

78820-000

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001747-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO CARDOSO (AUTOR(A))

MARIA CELIA SANTOS CARDOSO (AUTOR(A))

Giovani Bianchi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR VILELA MACHADO FILHO (RÉU)

JORCELINA BARBOSA VILELA (RÉU)

Impulsiono o presente feito para intimar a Parte Autora para no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, emendar a inicial atribuindo valor correto à 

causa, sob pena de indeferimento da inicial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54682 Nr: 3120-87.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DACI FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposto por DACI FERREIRA 

RODRIGUES, em face do MUNICÍPIO DE JACIARA - MT, devidamente 

qualificados.

Com a inicial, juntaram-se documentos.

Entre um ato e outro, verificou-se em audiência que a exequente não foi 

servidora do município, pugnando-se pela desistência da ação, com 

anuência do executado (fl. 204).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante da desistência do presente cumprimento de sentença, a extinção 

do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, homologo a desistência 

da ação e, por consequência julgo o processo sem resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, e ainda, após o 

trânsito em julgado, arquivem-se presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Sem custas.

Publique-se, intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 03 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57075 Nr: 1373-68.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 13581 Nr: 255-09.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA XAVIER DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de TEREZINHA 

XAVIER DE AQUINO, partes devidamente qualificados nos autos.

Alega em síntese, que os cálculos apresentados pela impugnada 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

Assim, requereu a correção do valor do crédito da presente execução 

nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a impugnada peticionou informando que concorda 

com os cálculos apresentados pela impugnante, requerendo a 

homologação do cálculo e a expedição de RPV/Precatório (fl. 214).

Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/impugnada, 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora impugnante, às 

fls. 206/212.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 03 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51138 Nr: 3031-98.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos, etc.

Intime-se o executado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da proposta oferecida pela parte exequente (Termo de Sessão de 

Conciliação/Mediação à fl. 211).

Decorrido o prazo legal, e não havendo manifestação, ou discordando o 

executado, intime-se a parte exequente para manifestar-se, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão.

 Às providências.

 Jaciara - MT, 03 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51795 Nr: 350-24.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME JESUS DE ALMEIDA, RICARDO MARQUES DE 

ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noilvs Klem Ramos - 

OAB:13.100 - MT

 Vistos etc.Assim, não há que se falar em impenhorabilidade do 

imóvel.Igualmente, inexiste excesso de penhora.É que nos autos foram 

penhorados os imóveis dos Lotes nº. 06 e 07, da Quadra 02, do 

Loteamento Novo Vale, matriculado sob nº. R/11.571, do CRI 

local.Entretanto, nos autos em apenso (Código 52105), há pedido de 

adjudicação do Lote nº. 06, da Quadra 02, do Loteamento Novo 

Vale.Assim, caso haja a adjudicação daquele bem, restará nos presentes 

autos apenas a constrição sobre o Lote 07, que levado a hasta pública 

servirá a saldar eventual saldo remanescente nos autos em apenso e a o 

crédito perseguido nos presentes autos.Portanto, indefiro o pedido de 

reconhecimento do excesso de penhora.Dessa forma, cumpra-se 

integralmente a decisão proferida às fls. 157/159.Cumpra-se.Às 

providências.Jaciara/MT, 03 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4424 Nr: 4-21.1986.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DO AÇUCAR E DO ALCOOL - IAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, ESPÓLIO DE WILLIAN 

HABIB NAOUM, LÚCIA GOMES NAOUM, CLAUDIA NAOUM CASTRO, 

JAYNE NAOUM DENTZIEN, CARLA NAOUM COELHO, GEORGES HABIB 

NAOUM, USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, MOUNIR 

NAOUM, TANIA NAOUM CABLE, PORTO SEGURO NEGÓCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, ATRIUM S/A 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA, MICAEL HEBER MATEUS, MICHAEL 

HEBER MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SANCHES - 

PROCURAODOR REGIONAL - OAB:33016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, Julio Tardin - OAB:4479/MT, PRISCILA 

ROSA VIEIRA RORIZ - OAB:34.171/GO, REINALDO DE TOLEDO MALULI 

- OAB:8534-A

 Diante do exposto, indefiro o pedido de reconhecimento da fraude à 

execução pleiteada pela parte exequente.Igualmente, merece ser 

indeferida a inclusão das empresas Atrium S/A Incorporadora e 

Construtora, Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações 

S/A, bem como de Micael Heber Mateus e Michael Heber Matheus no polo 

passivo da demanda, de modo que revogo o item “b” da decisão 

anteriormente proferida.É que inexistem nos autos, quaisquer indícios de 

que as pessoas físicas e jurídicas anteriormente mencionadas possuem 

alguma responsabilidade quanto ao pagamento dos débitos fiscais devidos 

pela executada Usina Jaciara S/A. Saliento ainda, que no julgamento do 

Agravo de Instrumento anteriormente citado, o E. TJMT reconheceu que 

em razão da arrematação da UPI em sede recuperação judicial, não há que 

se falar em sucessão trabalhista e/ou tributária pela arrematante.Por fim, a 

Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, decidiu pela 

afetação dos Recursos Especiais nº. 1.6952.61/SP, nº. 1.169.4316/SP e 

nº. 1712484/SP, relativo ao Tema 987/STJ, consistente na discussão 

acerca do seguinte assunto: ”Possibilidade da prática de atos constritivos, 

em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução 

fiscal.”Deste modo, em razão da penhora sobre patrimônio de propriedade 

da empresa em recuperação judicial (fl.12), SUSPENDO o regular 

andamento do feito até o julgamento definitivo do recurso especial 

paradigmático, quando então cessada a suspensão a Serventia deverá 

providenciar a imediata remessa dos autos à conclusão, sem prejuízo de 

eventual provocação das partes nesse sentido.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Às providências. Jaciara - MT, 02 de outubro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12772 Nr: 1640-26.2003.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR RAMOS FILHO, SANDRA LÚCIA 

RODRIGUES SANTANA RAMOS, DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE, 

ODALIR PAULA DA COSTA, DEVALIR PAULA COSTA, THEOPHILO JOSÉ 

LEITE, ESPÓLIO DE DALILA PAULA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

 Fora proferida nos autos a decisão de fls. 467/468 declarando nulos os 

atos processuais até a realização da perícia, bem como, determinando 

seja refeito o trabalho e intimada a especialista para ciência dos quesitos 

apresentados pela parte embargante e designação de nova data para 

realização do laudo técnico.

Em seguida, comparece a perita requerendo sejam pagos os honorários 

(fls. 470/472) e, impulsionado o feito às partes, a embargada afirmou que 

o pagamento foi realizado anteriormente (fls. 476/483), e a embargante 

asseverou que a especialista deve apenas refazer o trabalho, conforme 

determinado pelo Juízo (fl. 484).

Pois bem.

Conforme se detrai do decisório de fls. 467/468, fora determinado apenas 

o refazimento do trabalho pericial. Assim, realizado o pagamento 

anteriormente, não há se falar em novo adimplemento para início da 

perícia, apenas que a perita cumpra seu mister em conformidade com o 

proferido pelo Juízo.

Consigna-se, ainda, que a cota parte correspondente à embargante será 

adimplida apenas ao final da demanda.

Dessa forma, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 467/468.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara-MT, 03 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002368-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DALMALINA BARCELOS DE ANDRADE (AUTOR(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

EDILON GONCALVES CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO JOAQUIM DE LIMA (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1002368-25.2018.8.11.0010 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

EDILON GONCALVES CRUZ Endereço: Sítio Alivio, sn, Zona Rural, DOM 

AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Nome: DALMALINA BARCELOS DE 

ANDRADE Endereço: Sítio Alivio, sn, Zona Rural, DOM AQUINO - MT - CEP: 

78830-000 POLO PASSIVO: Nome: ANTÔNIO JOAQUIM DE LIMA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO E 

EVENTUAIS INTERESSADOS, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

Ação de Usucapião Extraordinário proposta por EDILON GONCALVES 

CRUZ e DALMALINA BARCELOS DE ANDRADE em face de ANTÔNIO 

JOAQUIM DE LIMA, aduzindo em síntese que são legítimos possuidores do 

imóvel registrado sob o n.º R 1.126 do Livro 2 c, fls.226 do Cartório de 

Registro de imóveis desta Comarca, sendo um lote urbano com área de 

83.00 m² e seu respectivo terreno com área de 405 m², situado na Rua 

Jaciporã, n.º 87, quadra 187, lote 19, fazendo divisa com o lote 20 pelo 

lado direito, com o lote 17, conforme memorial descritivo e o respectivo 

CONFEA 1209194937/CREA. Desta forma requerem: A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita; Citação dos requeridos e eventuais 

interessados e dos confinantes, sob as penas legais; A intimação do 

representante do Ministério Público para intervir o feito; A intimação das 

Fazendas para manifestarem interesse na causa; A procedência da ação 

com a consequente expedição do Mandado de Inscrição ao Cartório de 

Registro de Imóveis; Dão à causa o valor de 10.000 reais. DECISÃO: 

"Vistos etc. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no art. 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

Art. 98 do CPC. Cite(m)-se por correio aquele(s) em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo (CPC, Art. 247). Citem-se pessoalmente 

os confinantes do referido imóvel, exceto se o objeto da presente ação for 

unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é 

dispensada (CPC, Art. 246, §3º).Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

citem-se os réus em lugar incerto e os eventuais interessados (CPC, art. 

259, inciso I).Por via postal, intimem-se para manifestar interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município.Após, não sendo apresentada contestação pelos requeridos e 

confinantes citados por edital, nomeio a defensoria pública como curador 

especial para representa-los em juízo, conforme preceitua o art. 72, inciso 

II, do CPC.Com a chegada das contestaçãoes, intime-se à parte autora 

para impugná-las, no prazo legal.Por fim, vista ao MPE.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VICTOR 

COIMBRA DE SOUZA, digitei. JACIARA, 5 de outubro de 2018. Victor 

Coimbra de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002338-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ONDINA INEZ BOTTON (REQUERENTE)

MIRIAM MATTIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO TADEU KONIG (REQUERIDO)

CELMA MARIA CORREA DA COSTA KONIG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA PROCESSO n. 

1002338-87.2018.8.11.0010 Valor da causa: $40,000.00 ESPÉCIE: [Divisão 

e Demarcação]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: ONDINA INEZ 

BOTTON Endereço: RUA JURUCÊ, 950, CASA, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: HUGO TADEU KONIG Endereço: 

AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, AP 501, ED EMBAIXADOR, 1981, - DE 

1800/1801 A 2029/2030, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-100 

Nome: CELMA MARIA CORREA DA COSTA KONIG Endereço: AVENIDA 

SÃO SEBASTIÃO, AP 501, ED. EMBAIXADOR, 1981, - DE 1800/1801 A 

2029/2030, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-100 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO terceiros e demais interessados atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: ONDINA 

INEZ BOTTON,brasileira, divorciada, agricultora, portadora da CI RG nº 

9039242863, inscrita no CPF sob nº 482.322.381-00, residente e 

domiciliada na Rua Jurucê, 950, Centro, Jaciara/MT, por sua advogada e 

bastante procuradora que a esta subscreve, vem, respeitosamente, a 

presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 1.297, do Código 

Civil e 569 e ss, do Código de Processo Civil, propor a presente AÇÃO DE 

DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES Em face de HUGO TADEU 

KÖNIG, agropecuarista, portador do CPF 008.768 .360- 15 e do RG 182682 

SSP/MT, e, CELMA MARIA CORREA DA COSTA KONIG, do lar, portadora 

do CPF 061.718.931-53 e do RG 44807-9 MT, ambos brasileiros, casados 

entre si, residentes e domiciliados na Av. São Sebastião, nº. 1981, Ap. 

501, Ed. Embaixador, Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, pelos motivos de fato e de 

direito a seguir aduzidos: DOS FATOS A requerente, juntamente com seu 

ex esposo,na constância do casamento firmou contrato de avenças sobre 

vários imóveis, com seu irmão CLOVIS ANTONIO BOTTON, e sua cunhada 

ELAINE TEREZINHA CORASSA BOTTON, inclusive, para a permuta da de 

área de terras da matrícula 18.590(251,6644ha), do RGI de Jaciara, cuja 

matrícula,anterior ao registro do georreferenciamento,era a 5.900(vide 

contrato) Conforme se pode ver na cláusula oitava (grifada),o referido 

contrato, possui cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, e, foi 

averbado na margem da referida matrícula 18.590,em 24/01/2018, pois a 

área passou a pertencer exclusivamente à requerente, apenas após 

acordo firmado na Dissolução da Sociedade Conjugal (vide escritura de 

Separação, Divórcio e Partilha).Ocorre que a requerente percebeu, 

recentemente, que a estrada que atualmente serve de divisa entre o 

imóvel que passou a lhepertencer (matrícula 18.590), com a área dos 

requeridos (matrícula 19.360), não se coaduna com a descrição dos 

marcos dos georreferenciamentos das áreas,apresentando uma 

discrepância de, aproximadamente, quase três hectares,sendo que a 

estrada ali existente, que está, praticamente-em quase toda sua 

extensão-, unicamente sobre sua área de terras, além de tudo, não se lhe 

apresenta como útil, ou seja, é desejo da autora extinguir esta passagem, 

levantando, no local, uma cerca , que delimitará com mais vigor, as 

áreas.Salienta-se que isto não ocasionará qualquer prejuízo aos vizinhos, 

lindeiros e arrendatários de áreas vizinhas, que poderão ter acesso às 

propriedades contíguas, apenas circundando o talhão, estando longe, 

portanto, de se tratar de confinamento de algum imóvel.Tal medida se 

mostra útil,especialmente,para que se cessem os aborrecimentos havidos 

pelo desrespeito aos marcos de georreferenciamento implantados no 

local, por parte dos requeridos, seus prepostos, filhos(Hugo e Bruno)e 

arrendatários da área(família Fritsch), sendo que tais pontos foram 

reconhecidos por todos, por ocasião dos registros dos procedimentos de 

georreferenciamentos nas respectivas matrículas, além de terem sido 

recolhidas e elaboradas as ARTs –Anotações de Responsabilidade 

Técnica sobre os procedimentos de georreferenciamento, tanto por parte 

do Engenheiro Harley Pellegrim, contratado pela parte autora, quanto pelo 

engenheiro contratado pelos requeridos, que foram uníssonos na 

localização dos pontos.Denota-se que a grande maioria dos marcos do 

georreferenciamento foram derrubados, muito provavelmente pelos 

arrendatários da área dos requeridos,e pelo filho dos requeridos, Sr. 

Bruno,que, de forma truculenta, mudam o traçado da estrada, quase a 

cada ciclo de safra e safrinha, sendo que a autora sempre adotou a 

política da boa vizinhança, permitindo passagem sobre suas terras, mas 

que, em virtude dos últimos acontecimentos, precisa cessar. Ademais, 

caso seja interesse dos requeridos, após a implantação da cerca, nada 

impede que os mesmos implantem nova estrada, no local ao lado, que lhes 

servirá,assim como aos arrendatários,mas, todavia, apenas e unicamente 

sobre a área dos próprios requeridos Importante consignar o fato de que a 

Produtora Rural é mulher, e, isto a tem deixado em situação extremamente 

embaraçosa, haja vista que desde que constatou o problema, ao buscar 

entendimento com os requeridos, tem vivido verdadeiro drama de empurra 

-empurra(Srs. Hugo, Leonardo e Bruno, que alegam a mais diversa sorte 

de desculpas sem o menor cabimento, como estar sem telefone, que não 

tem tempo, que o Engenheiro está hospitalizado, que 

esqueceram...)alémde ter de enfrentar a truculência dos arrendatários 

(Fritsch que agem orientados pelos requeridos e seus filhos e efetuaram o 

plantio sobre parte da área, mesmo após terem garantido à autora que não 

o fariam ). A autora também tem suportado uma grande sorte de 

desaforos, completamente descabidos . A cada dia que passa uma nova 

desculpa que é apresentada, pois, é evidente que os requeridos têm 

ciência do problema, mas, de todas as formas, tentam protelar e/ou impedir 

a solução do mesmo. Várias foram as conversas mantidas pelos 

requeridos e seus filhos, com os Engenheiros, que sempre atestaram , 

tranquilamente, estarem corretos os marcos previstos nos procedimentos 

de georreferenciamentos, e, que incumbia às partes, deixarem os marcos 

nos locais que foram implantados, que é, unicamente, o que se pretende. 

A prova cabal de tais alegações são as conversas tidas pela autora com 

o requerido e com seus dois filhos, para as quais foram lavradas as atas 

notariais anexas, demonstrando o verdadeiro escárnio a que a autora está 

sendo submetida. Importante repisar que os dois imóveis, objeto do 

presente litígio, são georreferenciados e são caracterizados comumente, 

pelas seguintes descrições, no tocante à divisa com a Fazenda Jatobá, de 

propriedade dos Requeridos : Vértice A43-M-0429, de coordenadas N 

8.256.213,345m e E 694.353,745m, com azimute de 263º48’31”, e distância 

de 2.108,48m, até o vértice A43-M-0428, de coordenadas N 8.255.985,945 

m e E 692.257,561m, cujo perímetro, conforme dito,não vem sendo 

respeitado como divisa, embora as cartas de confinantes, nos 

procedimentos de georreferenciamentos das duas áreas mencionem e 

respeitem estas coordenadas acima referidas (vide carta de confrontação 

devidamente assinada), cujas descrições constam das matrículas 

(grifadas)Saliente-se, por oportuno, que ambos os projetistas que 

laboraram na execução dos procedimentos de georreferenciamento 

(contratados tanto pela autora e pelos requeridos), se pautaram pelos 

marcos, que foram localizados in loco , tanto pelo Sr. Hugo Tadeu Konig, 

quanto pelo ex esposo da autora, Sr. Silvino Alcides Bortolini.Reitere-se, 

novamente, que, por várias vezes arequerente tentou formalizar as 

delimitações de seu imóvel de forma amigável, contudo, encontrou 

resistência dos requeridos que dificultaram todos os meios para o comum 

acordo,tendo tentado implantar a estrada no local correto, e, não lhe resta 

outra opção, que não seja a da via judicial (vide documentos acostados) 

.DO DIREITO QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA –Antecipando discussão, é 

importante consignar que,tanto na jurisprudência, quanto na doutrina, é 

admitido já ,pacificamente,que o Promissário Comprador, com contrato 

averbado à margem da matrícula possui legitimidade ativa para a presente 

ação. Apenas exemplificativamente, cita-se o ensinamento do professores 

Hamilton Moraes e Barros , que entende pela legitimação ativa do 

promitente - comprador, desde que : a) compromisso esteja registrado no 
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Registro Imobiliário , e, b) que o autor detentor de posse ad usucapionem , 

cujo pleito Seja garantir a observância de seu direito de posse , o seja 

face a terceiros, nas mesmas condições que ele , o que é exatamente o 

caso dos autos. O professor Hamilton e mbasa sua premissa Portanto, 

com base neste entendimento, o provimento da Ação Demarcatória visa 

garantir que essa propriedade futura, baseada em direito real presente, 

venha a configurar-se. DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL 

-Corroborando com esse entendimento julgou a quarta turma do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, em Acórdão cuja ementa foi exarada com 

os seguintes termos: Se o Egrégio Tribunal concluiu que o promitente- 

comprador cujo contrato não foi registrado carece de legitimidade, por 

concepção a contrario sensu , pode- se depreender que aquele que 

possuir uma promessa de venda/compra devidamente registrada detém 

plena legitimidade ativa para o feito.Desta forma, mais do que demonstrada 

a legitimidade ativa da autora, para a presente ação. DECISÃO: 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TANIA 

REGINA MENEZES, digitei. JACIARA, 5 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002382-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO (ADVOGADO(A))

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002382-09.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: LORENGE SPE 138 

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Vistos etc, Ednei Ferreira dos 

Santos ajuíza a presente ‘Ação de Ressarcimento de Danos Materias c/c 

Obrigação de Fazer” em face da Lorenge SPE 138, Empreendimento 

Imobiliário Ltda, almejando a concessão da tutela provisória consistente na 

determinação para que a requerida promova a entrega da unidade 

imobiliária Port Soliel Residence, apartamento 201-A, sito na Ladeira São 

Benedito, n° 0, Bairro Centro, Guarapari-ES, objeto do contrato particular 

de compromisso de compra e venda. Em apertada síntese, aduz que a 

unidade imobiliária deveria ser entregue em março de 2017, todavia, até o 

presente momento não recebeu as chaves, além do que a requerida não 

apresentou qualquer razão plausível que justifique a demora. Afirma que a 

demora na entrega da unidade vem lhe causando prejuízos emocionais e 

financeiros, privando-o de usufruí-lo da forma pretendida quando da 

aquisição, em particular, em períodos de férias com sua família, além de 

fonte de lucro por meio de locações, em razão da localização privilegiada 

do imóvel próximo à praia de Guarapari-ES. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário. Decido. A concessão da tutela antecipada 

merece acolhida. Acerca do tema o art. 300, do NCPC assim dispõe: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. A primeira condição para o deferimento da 

tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “aquela que 

surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem 

que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno 

Dantas. RT, 2015, p. 782) Em outras palavras, o autor “deve demonstrar 

que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou 

muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo 

Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 

2015, p. 472). Compulsando os autos, verifico que o instrumento particular 

de compromisso de compra e venda do imóvel acostado à peça de 

ingresso é cristalino ao prever para o mês de março de 2017 o prazo final 

para a conclusão do bem, conforme item III do contrato, verbis: “III – MÊS 

PREVISTO PARA CONCLUSÃO DA OBRA: Estima-se o término das obras 

em março de 2017, com prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) 

dias além da data de previsão. Para efeitos deste contrato, será 

considerada terminada a obra, quando da data de expedição do 

Certificado de Conclusão de Obra (“Habite-se”).” Inobstante, observa das 

condições gerais de contrato a seguinte previsão no item 4 – 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES – “4. São obrigações da VENDEDORA, dentre 

outras constantes deste contrato: a) entregar a unidade comprometida no 

prazo previsto e de acordo com as especificações constantes no 

Memorial Descritivo do Empreendimento, ressalvadas os atrasos 

justificados tratados no título CONCLUSÃO DA OBRA; (...)”. Nessa toada, 

ainda que se considere o prazo de tolerância previsto no item III do 

contrato, bem como, no item 57 das condições gerais do contrato – 

CONCLUSÃO DAS OBRAS – equivalente a 180 (cento e oitenta) dias, o 

prazo limite para a entrega do imóvel ao requerente foi por demais 

ultrapassado. Ademais, vale destacar que no caso concreto a entrega do 

imóvel não se trata de mera faculdade e ao tempo que a construtora 

entender por bem cumprir, mas sim de uma obrigação contratual pura e 

legítima. Noutra banda, as obrigações por parte do autor em relação ao 

contrato firmado entre ambos foram todas cumpridas, inclusive, com a 

QUITAÇÃO INTEGRAL do imóvel junto à construtora, conforme 

documentos que acompanham a inicial. Outrossim, num juízo cognação 

sumária, noto não haver qualquer razão a justificar a falta de cumprimento 

contrato e entrega do imóvel por parte da ré consistente em caso fortuito 

ou de força, circunstância por certo alheia a sua vontade e de modo a 

justificar o atraso na entrega do bem. Evidentes, portanto, os requisitos 

para a concessão da medida, pois, demonstrados de forma concreta os 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em razão do 

descumprimento do instrumento de compromisso de compra e venda do 

imóvel pela construtora ré, além do perigo de dano, diante da iminente 

possibilidade de maiores prejuízos ao postulante, caso o provimento 

jurisdicional fosse deferido apenas ao final da demanda, haja vista o 

direito inconteste do autor em usufruir do imóvel adquirido, inclusive 

auferindo lucros com a sua locação. Impositiva, portanto, a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo autor. Quanto à ordem 

específica liminar da obrigação de fazer almejada pelo requerente, o art. 

536, caput e § 1º, assim dispõe: “Art. 536. No cumprimento de sentença 

que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o 
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juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela 

específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, 

determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º. Para 

atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras 

medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, remoção de 

pessoas e coisas, o desfazimento de obras (...)”. Igualmente, preconiza o 

art. 84 e seus §§ do Código de Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 84. Na 

ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não 

fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento. § 1° A conversão da obrigação em perdas e danos 

somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a 

tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. § 2° 

A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, 

do Código de Processo Civil). § 3° Sendo relevante o fundamento da 

demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é 

lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, 

citado o réu. § 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor 

multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for 

suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o 

cumprimento do preceito. § 5° Para a tutela específica ou para a obtenção 

do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas 

necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e 

pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de 

requisição de força policial. Com efeito, em observância ao princípio 

constitucional da efetividade da prestação jurisdicional inserto no art. 5º, 

inciso XXXV, da CF/88, é de rigor a implementação de meio coercitivo 

adequado e suficiente para garantir o cumprimento do provimento 

jurisdicional prolatado. Consoante a doutrina processualista qualitativa, tais 

medidas não estão elencadas em rol taxativo na lei processual – princípio 

da tipicidade formal das medidas executivas – mas obedecem ao princípio 

da atipicidade. Em outras palavras, quando se trata de medida fundada 

obrigação específica, de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, o juiz 

poderá valer-se até mesmo de meios não previstos expressamente no 

CPC, como meio de entregar a efetiva tutela jurisdicional. Em hipóteses 

como o presente caso pode o juiz determinar toda e qualquer medida 

necessária à efetivação da tutela ou à obtenção do resultado prático 

equivalente, impondo o mecanismo que entender apto e suficiente para a 

situação concreta. Referido princípio tem origem na forte tendência de se 

municiar o juiz de amplos poderes na condução do processo, assumindo 

posição participativa e comprometida com a prestação da tutela 

jurisdicional, em decorrência da multiplicidade e a complexidade das 

situações litigiosas que podem ser levadas a juízo. Portanto, ante o risco 

de se excluir direitos merecedores da tutela adequada, impõe-se a gradual 

observância do princípio da atipicidade, pois, um sistema que adota com 

exclusividade o princípio da atipicidade das medidas executivas, prevendo 

medidas executivas específicas apenas para alguns direitos, deixa 

desprovidos de tutela diversos direitos que não tenham sido lembrados 

pelo legislador (MEDINA, José Miguel Garcia. Execução Civil. Princípios 

fundamentais. São Paulo: RT, 2002, p. 298). Avaliando as circunstâncias 

do presente caso, reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação 

de medida coercitiva consistente em multa diária por descumprimento da 

ordem judicial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, 

DEFIRO A LIMINAR postulada para determinar ao requerido que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta decisão, proceda ao autor a 

entrega da unidade imobiliária Port Soliel Residence, apartamento 201-A, 

nos termos e na forma do contrato de compromisso de compra e venda 

firmado entre as partes, sob pena multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) em caso de descumprimento da ordem judicial. Cite-se a parte 

requerida para, com fundamento no art. 334 do NCPC, comparecer à 

audiência conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, em data 

a ser agendada pela conciliadora do núcleo, ou, caso não tenha interesse 

na tentativa de autocomposição, apresentar pedido de cancelamento da 

referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de antecedência (art. 

334, § 5º NCPC) e apresentar sua contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser decretada a revelia (art. 344 NCPC). 

Cite-se/Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Jaciara-MT, 5 de outubro de 2018. Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

CRISTIELI SANTOS SEBASTIAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 15732251 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000081-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA CAVALCANTE (EXEQUENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 15732251 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

CRISTIELI SANTOS SEBASTIAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 15736233.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001684-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIA FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEIDE SOUSA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB: 

MT0015472A-O Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência 

de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/11/2018 Hora: 09:30 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002316-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

APARECIDA MARGARIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 
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Advogado: EVALDO LUCIO DA SILVA OAB: MT10462/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

22/11/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002317-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

APARECIDA MARGARIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EVALDO LUCIO DA SILVA OAB: MT10462/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

22/11/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002364-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

MARCONI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: 

desconhecido Advogado: IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: 

MT24446/O Endereço: RUA ITARARÉ, 818, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

14/11/2018 Hora: 10:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002357-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

LUIS ALBERTO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O 

Endereço: desconhecido Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU 

OAB: MT0011683A Endereço: AV POTIGUARAS, 901, CENTRO, JACIARA 

- MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no 

dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 14/11/2018 Hora: 09:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALILA ROCHA CAMPOS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 15767396 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-69.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA GUARDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000929-13.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WANDERLEY BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDO MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALZILENE FAUSTINO TEIXEIRA GOMES (REQUERENTE)
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LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FONSECA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 15768310, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000223-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINHO RIBEIRO REINALDO (EXEQUENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 15743298.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID MAX COSTA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-64.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO SILTRAO (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

onsiderando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 15776015, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002390-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002390-83.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Insurge-se a parte reclamante contra a suposta “manutenção de seu nome 

no cadastro de inadimplentes” malgrado a existência de sentença 

transitada em julgado declarando em seu favor inexigível respectivo débito 

lançado, pelo que requer, além da indenização por danos morais que alega 

sofrer, concessão de tutela de urgência para suspensão do referido 

apontamento. Contudo, havendo título executivo que permite buscar o 

cumprimento forçado da obrigação - como na hipótese dos autos, salvo 

melhor juízo -, carece interesse processual para, em ação de 

conhecimento, obter pronunciamento judicial sobre a existência e certeza 

do direito, observados os limites objetivos do título. Assim, observando à 

determinação contida no art. 10 do CPC, faculto a parte reclamante se 

manifestar no prazo de dez dias sobre seu interesse de agir, na 

modalidade necessidade, quanto ao pedido de obrigação de fazer. É que o 

interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio: necessidade, 

utilidade e adequação, ou, como salientam Nelson Ney Junior e Rosa Maria 

Andrade Nery, “existe interesse processual quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, 

quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto 

de vista prático” (Código de Processo Civil e legislação processual civil 

extravagante em vigor, 10ª ed. RT, 2007, nota 16 ao art. 267, VI, p. 504). 

Ainda, visando celeridade e economia processual, CITE-SE a parte 

reclamada para os atos desta ação, a fim de que compareça à audiência 

de conciliação em data a ser designada pelo cartório, consignando que 

deverá ser assistido(a) por advogado e oferecer defesa no prazo legal, 

sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição 

inicial. Intime-se a parte reclamante para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78227 Nr: 1185-80.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Francisco Pucci de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suprema Comercio de Maquinas Ltda, CNH - 

Industrial Latin America Ltda, Banco CNH Industrial Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476, Daniel Rivorêdo Vilas Boas - OAB:OAB/MG 74.368, 

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:53612, Thiago 

Stuchi Reis de Oliveira - OAB:OAB/SP 311.043

 Intimar os patronos das partes acerca da Juntada de Informações da 

empresa Real Brasil Consultoria de folhas 560/563 (ref.: 129), para 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97274 Nr: 5293-21.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Considerando que não há outras provas a serem produzidas 
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DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO. Abra-se vista dos autos as partes 

para apresentação de alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após venham os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65366 Nr: 2547-88.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Alexandre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO IMEDIATAMENTE que seja restabelecido o benefício de auxílio 

doença ao Sr. Aparecido Alexandre, o qual estabeleço o prazo de 365 

(trezentos e sessenta e cinco dias), com supedâneo no artigo 43, §8º, da 

lei 8.213/91, tendo em vista que o presente feito encontra-se pendente de 

realização de perícia para declarar fim à instrução.Por fim, OFICIE-SE a 

parte requerida, bem como DIRETAMENTE a Gerência Executiva do INSS 

em Sinop/MT, situada na Av. Figueiras, nº 1.354, Centro, Sinop/MT, a fim 

de restabelecer o benefício concedido à parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

pelo descumprimento, consignando nas intimações que não havendo a 

comprovação da implantação do benefício em favor da parte autora, será 

efetivado o bloqueio da multa via BACENJUD.Certifique-se a Sra. Gestora 

quanto a realização da perícia médica.Após, INTIME-SE a parte requerente 

para pugnar o que entender de direito.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37557 Nr: 1724-56.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lopes & Arroyo -Empreendimentos Imobiliários 

Ltda, Juvenal Arroyo Lopes, Roberto Aparecido Arroyo Marchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Silvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação dos requeridos para manifestar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 19818 Nr: 2252-32.2006.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos de Souza Pires, Leonardo Bruno Vieira de 

Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Eduardo Cardoso Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos de Souza Pires - 

OAB:1938/MT, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Alessandra Rossi 

Geglini - OAB:10914

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação do executado para manifestar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 16579 Nr: 2216-24.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coldemar Resinas Sintéticas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Majal Madeireira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Lazzaretti Ávila - 

OAB:10.853-A, Fernando José Garcia - OAB:174.719 SP, Ricardo 

Weberman - OAB:174370/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 345, constatei a existência do valor 

total de R$ 12.615,08 (doze mil, seiscentos e quinze reais e oito 

centavos)depositados junto a conta única/TJMT.

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação do requerido para manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38928 Nr: 2951-81.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselina Reolon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

Procuradora - OAB:Mat. 1662176

 Proceder a intimação da parte autora acerca do ofício de fls. 183, 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85906 Nr: 5211-24.2016.811.0018

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josue Ferreira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claúdia Teixeira Borges - 

OAB:11.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc;

O Município de Juara apresentou embargos de declaração, aduzindo que o 

ultimo parágrafo antes do dispositivo estava em contradição, requerendo a 

sua correção.

De proêmio, conheço dos embargos, tendo em vista que á contradição 

entre o objeto do mandamus e o referido parágrafo.

Ocorre que, por mero erro material, constou do corpo da sentença, 

indevidamente, o seguinte parágrafo: "Considero, portanto, que a 

submissão da paciente à jornada de trabalho que excede o número de 

horas estabelecidas no estatuto dos servidores da saúde do município de 

Juara, que se utiliza da jornada fixada pela lei federal que regulamenta a 

questão em relação aos odontólogos, ofende direito liquido e certo."

No ponto, reconheço o erro praticado, tendo em vista que o referido 

parágrafo não se refere aos presentes autos, motivo pelo qual o decoto 

do corpo da sentença de mérito.

Forte em tais fundamentos acolho os embargos de declaração, para 

excluir do corpo da sentença o ultimo parágrafo antes do dispositivo.

Certificado o transito em julgado, ao arquivo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106949 Nr: 1617-31.2018.811.0018

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado, Silvio Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa de Fátima Palma Wilke, Ricardo Wilke, 

Antonio Caetano Simão, Renato Loch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

oficio da Sema nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43240 Nr: 351-19.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejaime Jesus de Oliveira, Rodrigo Carlos Bergo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercio Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silviana Milene dos Santos - 

OAB:MT/8805

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.79/83, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64844 Nr: 2117-39.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Ribeiro Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.96/120, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72806 Nr: 2588-21.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anita Nunes Piovesan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Vistos etc;

Manifestem-se as partes acerca das provas que desejam produzir, no 

prazo de 15 dias.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84416 Nr: 4344-31.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Miguel Piovesan, Fatima Melim Mendes, 

Lairce Valério de Abreu Pestana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Vistos etc;

Manifestem-se as partes acerca das provas que desejam produzir, no 

prazo de 15 dias.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85243 Nr: 4781-72.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Tozzo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Augusto Laurindo da 

Silva - OAB:5.939

 Vistos etc;

Manifestem-se as partes, acerca das provas que desejam produzir, no 

prazo de 15 dias.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67617 Nr: 102-63.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos etc;

Diante da ausência de preliminares, passo a fixar os pontos 

controvertidos que serão objeto de prova:

a) Houve o acúmulo de cargos públicos pela requerida?

b) Houve prejuízo a quaisquer dos cargos exercidos pela requerida?

c) Havia compatibilidade de horários?

d) A cumulação de cargos era de conhecimento de ambos os superiores 

hierárquicos?

Intimem-se as partes para que indiquem as provas que desejam produzir, 

no prazo de 15 (dias).

Havendo a indicação de testemunhas residentes em outras comarcas, 

desde já determino a expedição das cartas precatórias.

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103497 Nr: 8512-42.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enel Green Power Fazenda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Nunes de Oliveira - 

OAB:46.413-RJ, Catarina de Lima e Silva Borzino - OAB:134.228-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles de Souza Rodrigues 

- OAB:9874-B/MT

 Vistos etc;

Nos termos do art. 10 do CPC, determino que o Município manifeste-se 

acerca dos embargos de declaração com efeitos infringentes, no prazo 

legal.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89869 Nr: 1571-76.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEL GREEN POWER CABEÇA DE BOI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BONEFF PAZOS 
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MAREQUE - OAB:189193

 Vistos etc;

Nos termos do art. 10 do CPC, determino que o Município manifeste-se 

acerca do pedido de reconsideração, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89871 Nr: 1573-46.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEL GREEN POWER SALTO DO APIACÁS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BONEFF PAZOS 

MAREQUE - OAB:189193

 Vistos etc;

Nos termos do art. 10 do CPC, determino que o Município manifeste-se 

acerca do pedido de reconsideração, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100052 Nr: 6686-78.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alberto Conte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 (...) In casu, a área supostamente desmatada não configura área de 

preservação permanente, tornando ainda mais lícita à conduta do 

requerido. Assim, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, 

do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios. Sentença sujeito ao 

reexame necessário. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67688 Nr: 144-15.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Tezini Molina Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Evarini, José Roberto Alvim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

carta precatória negativa nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-97.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

JULIANA KOCHHANN DE HOLANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXIA THAYS VICENTE BARBOSA (REQUERIDO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias acerca do novo endereço do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80058 Nr: 1996-40.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Pereira Mazutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A

 Vistos etc,

Homologo o pedido de desistência feito pelo Ministério Público em relação à 

oitiva das testemunhas Helliton Hormmung e Ueliton Cezar dos Santos.

Tendo em vista tratar-se de testemunha comum, intime-se a defesa para 

manifestar interesse na oitiva das referidas testemunhas, tendo interesse 

que informe seus endereços, no prazo de cinco dias, sob pena de 

indeferimento.

 Com relação às testemunhas arroladas pela defesa, intime-se o douto 

advogado para informar interesse em suas oitivas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 101528 Nr: 7531-13.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evonaldo da Rocha Farias, Alexandro José da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA BATISTA - 

OAB:24433/O, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Vistos, etc.

Considerando as razões esposadas pela douta Advogada de defesa, 

redesigno a audiência para o dia 14 de maio de 2019, às 14h00.

Intimem-se.

Ciência ao MP.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61171 Nr: 3788-34.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Carlos Pereira, José Carlos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Fabio Carlos Pereira, Cpf: 80826628168, Rg: 1100285-9 

SJ MT Filiação: Jose Carlos Pereira e Sonia Maloqueiro Pereira, data de 

nascimento: 21/10/1979, brasileiro(a), natural de Jandaia do sul-PR, 

casado(a), pecuarista, Endereço: Rua Luiz Riva, 61-S, Bairro: Kennedy, 

Cidade: Juara-MT

Finalidade:Intimação do réu Fábio Carlos Pereira para, no prazo de 15 

(quinze) dias, para

constituir advogado.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. Considerando a determinação do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso intime-se o réu Fábio Carlos Pereira por edital, com 

o prazo de 15 (quinze) dias (art. 361), para constituir advogado. 

Transcorrido prazo sobredito sem qualquer manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos à Defensoria Pública para oferecer contrarrazões, 

no prazo legal. Cumpra-se com URGÊNCIA, tendo em vista o prazo fixado 

pelo Tribunal de Justiça deste Estado, qual seja, 60 (sessenta) dias.

Nome do Servidor (digitador):Jefferson Lucas de Lima Evangelista

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 42054 Nr: 2486-38.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Jorge Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Lenara Janaina Fabiano - OAB:25219/O

 Autos nº 486-38.2011.811.0018 - Cód. 42054

Denunciado: Manoel Jorge Cardoso

Vistos etc,

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Manoel Jorge Cardoso, dando-o como incurso nas penas do artigo 171, § 

2º, inciso I, do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia 18 de dezembro de 2014 (fl. 36), 

oportunidade que foi determinada a citação do denunciado para 

apresentar resposta à acusação.

 O acusado não foi encontrado para ser citado, razão pela qual foi citado 

por edital, tendo o processo e o prazo prescricional suspensos nos 

termos do artigo 366 do CPP.

Posteriormente o acusado foi citado pessoalmente (fl. 66). A defesa do 

denunciado apresentou resposta à acusação, deixando para comprovar 

suas alegações durante a instrução criminal (fls. 67/73).

É O RELATO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Dispõe o artigo 397 do Código de Processo Penal que o juiz pode absolver 

sumariamente o réu quando constatado que os elementos trazidos 

configuram cabalmente a existência de causas de exclusão da ilicitude do 

fato, da culpabilidade (exceto inimputabilidade), ou que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime.

Logo, apenas verificando a presença de existência manifesta de causas 

de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, ou restando evidente que o 

fato não constitui crime, é que o juiz poderá absolver sumariamente, ou 

seja, sem que dê continuidade à instrução processual, com produção de 

provas, e apreciação de debates ou contraditas sobre fatos que 

demandem análise judicial.

No caso em tela, há indícios da existência do juízo de reprovação da 

conduta praticada pelo réu, uma vez que um dos requisitos para o 

recebimento da denúncia é justamente a justa causa para o seu 

oferecimento, porquanto esta deve ser entendida como a exigência de um 

lastro mínimo de provas para a deflagração de uma ação penal, ou seja, o 

mínimo de convencimento possível sobre a materialidade e autoria do 

delito.

Ademais, a defesa sequer suscitou a existência de hipóteses de 

absolvição sumária descritas no artigo 397 do CPP.

Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de maio de 2019, às 

14h00min.

 Intimem-se as testemunhas arroladas. Caso as testemunhas residam em 

comarca diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, intimando-se a 

defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição 

da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da 

audiência no juízo deprecado).

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Juara/MT, 03 de outubro de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001433-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. N. S. (AUTOR(A))

I. N. S. (AUTOR(A))

H. N. (ADVOGADO(A))

H. G. N. S. (AUTOR(A))

G. N. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZULMARINA BATISTA NUNES OAB - 016.287.381-62 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001433-37.2018.8.11.0025. AUTOR(A): HENRIQUE 

GABRIEL NUNES SIBIE, GUILHERME NUNES SIBIE, GABRIELE NUNES SIBIE, 

ISAQUE NUNES SIBIE REPRESENTANTE: ZULMARINA BATISTA NUNES 

RÉU: MARCIANO SIBIE VISTOS. Cuida-se de ação guarda, regulamentação 

de visitas e alimentos promovida por Henrique Gabriel Nunes Sibie, 

Guilherme Nunes Sibie, Gabriele Nunes Sibie e Isaque Nunes Sibie neste 

ato representados por sua genitora, Zulmarina Batista Nunes, em face de 

Marciano Sibie, postulando em sede de tutela de urgência a fixação de 

alimentos provisórios no valor equivalente a um salario mínimo mensal, 

acrescido de 50% de eventuais despesas extraordinárias. Alegam os 

requerentes serem frutos da união matrimonial de sua genitora com o 

requerido, sendo que após a separação do casal, passaram a residir 

unicamente com sua genitora, sendo ela a maior responsável em suprir 

suas necessárias básicas e financeiras. Posta a questão, há que se 

salientar, desde logo, que o dever de alimentar, de cuidar, de zelar, 

advém, a par de impositivos de ordem natural e moral, do próprio sistema 

normativo nacional, que no art. 1566, do Código Civil, estabelece, como 

instrumento de proteção da família diversos deveres dos cônjuges, dentre 

eles o sustento, a guarda e a educação dos filhos, o que se reitera no art. 

1703 do mesmo Codex, ao salientar que pais separados devem, 

conjuntamente, contribuir ativamente na educação e manutenção de seus 

filhos. É de se relembrar que o art. 1.694 do Código Civil positivou, 

expressamente, o princípio da proporcionalidade nas obrigações 

alimentares, consagrando a regra do binômio necessidade do 

alimentado/possibilidade do alimentante como norte ao magistrado na 

fixação das prestações alimentares. Sobre o tema, Caio Mário da Silva 

Pereira assim preleciona: "Os alimentos hão de ter, na devida conta, as 

condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vale dizer: 

serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos 

recursos da pessoa obrigada. Não tem cabida exigi-los além do que o 

credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem 

pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua 

família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar 

necessidades maiores (§ 1º do art. 1.964)" (Instituições de Direito, 14. ed., 

de acordo com o Código Civil de 2002. Rio de Janeiro: Forense, 2004, pág. 

498) Atento às condições pessoais do alimentante e da alimentada, arbitro 

os alimentos provisórios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), em 

virtude da prova do parentesco acostada aos autos, bem como pela 

ausência de provas das condições financeiras do requerido. O valor 

acima consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de cada 

mês, na conta indicada pela genitora, ou quitado, mediante recebido, 

diretamente à genitora dos menores, sendo devido a partir da citação do 

requerido. Ante a manifestação expressa da requerente sobre o interesse 

na realização de audiência de autocomposição, DETERMINO a remessa do 

presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Proceda-se a intimação da requerente e a citação da parte 

requerida para comparecimento na audiência de conciliação prévia (art. 

334, § 5º do NCPC), salientando-se que o prazo para defesa passará a 

decorrer da aludida audiência, devendo o requerido se fazer representado 

por advogado particular. Caso não tenha condições financeiras de 

constituir defensor nos autos, a parte deverá comparecer previamente na 

Diretoria do Foro desta Comarca de Juína/MT, munida documentação 

comprobatória da sua hipossuficiência financeira, para análise da 

possibilidade de nomeação de Advogado (a) dativo em seu favor. Faça 

constar no mandado às advertências legais. Defiro aos autores os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. 

Tratando-se de ação versando sobre interesse de menor, determino o 

processamento da lide em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC). Ciência 

ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juína/MT, 18 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001439-44.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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W. C. D. S. M. (EXEQUENTE)

S. J. D. S. M. (EXEQUENTE)

POLIANE DE BRITO BATISTA (ADVOGADO(A))

I. V. S. M. (EXEQUENTE)

CRISTINA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON JOHNY CARVALHO MARQUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001439-44.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: WESLI CHRISTIAN DA SILVA MARQUES, IZABELLY VITÓRIA 

SILVA MARQUES e SAMUEL JOHNY DA SILVA MARQUES EXECUTADO: 

WELLIGTON JOHNY CARVALHO MARQUES VISTOS. Cuida-se de 

cumprimento de sentença proposto por WESLI CHRISTIAN DA SILVA 

MARQUES, IZABELLY VITÓRIA SILVA MARQUES e SAMUEL JOHNY DA 

SILVA MARQUES, devidamente representados por sua genitora, CRISTINA 

GONÇALVES DA SILVA, em face de WELLIGTON JOHNY CARVALHO 

MARQUES, objetando a execução de alimentos fixados em acordo firmado 

entre as partes nos autos nº 7000494.39.2016.8.22.0025, da 5ª Vara Cível 

da Comarca de Ji-Paraná/RO. Considerando que o título executivo judicial 

que fundamenta a presente ação (ID. 15426051), não possui assinatura 

(física ou digital) do magistrado que homologou a avença, intimem-se os 

exequentes para que promovam a devida regularização, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumprida a 

determinação anterior, tornem os autos conclusos como ‘decisão urgente’. 

Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente é 

pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para 

arcar com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção. Cumpra-se expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juína/MT, 27 de setembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001508-76.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. N. (REQUERENTE)

Y. S. E. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. V. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo n°: 1001508-76.2018.8.11.0025 REQUERENTE: 

Luzinete Cezar Nunes REQUERIDO: Geslaine Vieira de Souza VISTOS, 

Cuida-se de ação de regulamentação de visitas proposta por Luzinete 

Cezar Nunes em face de Geslaine Vieira de Souza, na qual busca a 

demandante o direito de estar com a sobrinha Gabriela Vieira Nunes. 

Relata a requerente que é irmã do pai da menor, e que, após o falecimento 

daquele a infante ficou sob os cuidados da avó materna que também veio 

a falecer no ano passado e, diante desta situação a garota foi morar com 

a sua genitora, ora requerida. Afirma que durante o período em que a 

sobrinha morou com a avó mantinha com ela uma relação familiar intensa, 

porquanto a menor sempre passava os finais de semana com ela 

juntamente com os demais familiares paternos. Contudo, depois que a 

infante passou a residir com mãe ela tem impedido a autora e seus 

familiares tenham qualquer contato com a criança rompendo o vínculo 

afetivo existente entre a família paterna e a menor. Em sede de tutela de 

urgência requer seja determinada a realização de estudo psicossocial 

para apurar a situação atualmente vivenciada pela infante, bem como para 

fazer emergir os reais motivos do afastamento da criança da família 

paterna. É breve o relato. Decido. De plano, ante a existência de menor, 

determino o processamento da lide em segredo de justiça (art. 189, II, do 

CPC). No que tange a tutela de urgência entendo ser despicienda 

digressão sobre o pedido, na medida em que nas ações dessa natureza é 

de rigor a realização de estudo social com as partes para compreender a 

situação fática vivenciada pelos envolvidos. Prosseguindo, da análise da 

petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do 

presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do CPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). 

Caso não tenha condições financeiras de constituir defensor nos autos, a 

parte requerida deverá comparecer previamente na Diretoria do Foro 

desta Comarca de Juína/MT, munida documentação comprobatória da sua 

hipossuficiência financeira, para análise da possibilidade de nomeação de 

Advogado (a) dativo em seu favor. Havendo desinteresse da parte 

requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC, art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC). Caso sejam alegadas na contestação as 

matérias elencadas no art. 350 do CPC, vistas à autora para impugnação 

no prazo de 15 dias. Determino a realização de estudo psicossocial na 

residência das partes, pela equipe multidisciplinar deste juízo, fixo o prazo 

de 20 dias para entrega do relatório. Carreado ao feito o parecer 

psicossocial, vistas ao Parquet. Defiro o benefício da justiça gratuita na 

medida em que a requerente juntou com a inicial que fazem presumir a 

hipossuficiência de meios para arcar com as despesas do processo sem 

se privar dos recursos indispensáveis à sua manutenção. Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000018-19.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SOUZA NUNES OAB - 987.119.381-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Juína (REQUERIDO)

LUIS FELIPE AVILA PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo nº 1000018-19.2018.8.11.0025 REQUERENTE: 

ALDENIR SOUZA COSTA REPRESENTANTE: ELIZANGELA SOUZA NUNES 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

COLNIZA, MUNICÍPIO DE JUÍNA VISTOS. Cuida-se de ação cominatória de 

obrigação de fazer, alvitrada pelo Ministério Público Estadual em favor de 

Aldenir Souza da Costa em face do Estado de Mato Grosso e dos 

municípios de Juína/MT e Colniza/MT por meio da qual pretende a 

concessão de ordem mandamental com a finalidade de assegurar a 

realização de cirurgia cardíaca. Devidamente citado, o município de Colniza 

alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo 

passivo da lide, alegando, para tanto, que a tutelada reside e faz seus 

tratamentos de saúde no município de Juína/MT, sendo do referido ente 

municipal a responsabilidade pelos seus cuidados médicos. No mérito, 

teceu breves comentários sobre a aplicação de critérios de justiça 

distributiva e defendeu que o tratamento requerido é de alta complexidade 

e, por isso, de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso. Entre um 

ato e outro, o ente ministerial informou que o domicílio da paciente está 

localizado no município de Juína/MT e requereu a exclusão do município de 

Colniza/MT do polo passivo da lide. Sem maiores delongas, considerando 

que a tutelada reside nesta cidade e comarca, reconheço a ilegitimidade 

passiva do município de Colniza/MT para figurar no polo passivo da lide e, 

via de consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito, exclusivamente em relação ao referido ente municipal, nos moldes 

dos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Promova-se a 

exclusão do Município de Colniza/MT do polo passivo da lide. Após, a fim 

de determinar o prosseguimento do feito, promova-se a citação do Estado 

de Mato Grosso. Às providências. Juína/MT, 12 de setembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000018-19.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SOUZA NUNES OAB - 987.119.381-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Juína (REQUERIDO)

LUIS FELIPE AVILA PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo nº 1000018-19.2018.8.11.0025 REQUERENTE: 

ALDENIR SOUZA COSTA REPRESENTANTE: ELIZANGELA SOUZA NUNES 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

COLNIZA, MUNICÍPIO DE JUÍNA VISTOS. Cuida-se de ação cominatória de 

obrigação de fazer, alvitrada pelo Ministério Público Estadual em favor de 

Aldenir Souza da Costa em face do Estado de Mato Grosso e dos 

municípios de Juína/MT e Colniza/MT por meio da qual pretende a 

concessão de ordem mandamental com a finalidade de assegurar a 

realização de cirurgia cardíaca. Devidamente citado, o município de Colniza 

alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo 

passivo da lide, alegando, para tanto, que a tutelada reside e faz seus 

tratamentos de saúde no município de Juína/MT, sendo do referido ente 

municipal a responsabilidade pelos seus cuidados médicos. No mérito, 

teceu breves comentários sobre a aplicação de critérios de justiça 

distributiva e defendeu que o tratamento requerido é de alta complexidade 

e, por isso, de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso. Entre um 

ato e outro, o ente ministerial informou que o domicílio da paciente está 

localizado no município de Juína/MT e requereu a exclusão do município de 

Colniza/MT do polo passivo da lide. Sem maiores delongas, considerando 

que a tutelada reside nesta cidade e comarca, reconheço a ilegitimidade 

passiva do município de Colniza/MT para figurar no polo passivo da lide e, 

via de consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito, exclusivamente em relação ao referido ente municipal, nos moldes 

dos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Promova-se a 

exclusão do Município de Colniza/MT do polo passivo da lide. Após, a fim 

de determinar o prosseguimento do feito, promova-se a citação do Estado 

de Mato Grosso. Às providências. Juína/MT, 12 de setembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000635-47.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALVES FEITOSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000635-47.2016.8.11.0025 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: PAULO ALVES FEITOSA VISTOS. 

Ante a notícia de que o contrato objeto a presente lide foi cedido à 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS (ID. 14808690), promova-se a 

alteração do polo ativo (parte e procuradores), inclusive junto ao 

distribuidor. Após, intime-se a autora para comprovar a notificação do 

devedor, nos termos do artigo 290 do Código Civil, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Providências necessárias. Juína (MT), 3 de 

setembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001170-05.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MAGALHAES ROBERTO (AUTOR(A))

LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001170-05.2018.8.11.0025 

AUTOR(A): CRISTIANE MAGALHAES ROBERTO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Cuida-se de ação 

revisional de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. 

Proceda-se a citação da parte requerida para apresentar contestação, no 

prazo da lei. Após, dê-se vistas à autora, se presentes algumas das 

matérias definidas nos arts. 350/351 do CPC. Caso contrário, façam-me 

conclusos para saneamento do feito e/ou designação de audiência 

i n s t r u t ó r i a .  A n t e  a o  t e o r  d o  o f í c i o  c i r c u l a r  n º 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido pela parte requerida, informando 

a impossibilidade de comparecimento às audiências de mediação ante o 

reduzido número de procuradores na região, resta prejudicado o disposto 

no artigo 334, §5º, do CPC/2015. Defiro, porque atendidos os requisitos da 

Lei nº 1.060/50, os benefícios de gratuidade judiciária em favor do 

demandante, ante a prova, por ora suficiente, de insuficiência de recursos 

para custear as despesas processuais. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juína/MT, 30 de agosto de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001396-10.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LEONCIO DA SILVA (REQUERENTE)

CATIA FERNANDES DA SILVA CASAGRANDE (REQUERENTE)

JOACIR JOLANDO NEVES (ADVOGADO(A))

CAROLINE GALDINO BARREIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES LOURENCO BERGAMIM (REQUERIDO)

EUNICE ELENA IORIS DA ROSA (ADVOGADO(A))

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS (ADVOGADO(A))

EVALDO GUSMAO DA ROSA (ADVOGADO(A))

LISANE BOENIG BOGER BERGAMIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001396-10.2018.8.11.0025. REQUERENTE: CATIA 

FERNANDES DA SILVA CASAGRANDE, CARLOS LEONCIO DA SILVA 

REQUERIDO: HERMES LOURENCO BERGAMIM, LISANE BOENIG BOGER 

BERGAMIM V I S T O S, Verifico que restam preenchidos os requisitos do 

art. 260 do CPC, portanto, para cumprimento do ato deprecado, 

DETERMINO: I. Proceda-se a AVALIAÇÃO do imóvel objeto da matrícula nº 

10.142 do Cartório do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e 

Documentos de Juína/MT, INTIMANDO-SE em seguida as partes. II. 

Havendo concordância das partes com avaliação, com base no art. 883, 

do CPC, NOMEIO leiloeiro público para tal mister, assim o fazendo na 

pessoa de CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, legalmente habilitada nos 

órgãos de classe respectivos (JUCEMAT, FAMATO, etc.) e operante do 

sistema e padrão LEILÕES JUDICIAIS SERRANO, com mais de 10 (dez) 

anos de experiência funcional (art. 880, §3º, CPC). O leiloeiro ora 

designado restará compromissado quando da sua intimação deste 

despacho. III. A Sra. Gestora deverá entrar em contato com o leiloeiro ora 

nomeado para que informe a data e horário para realização do leilão, o que 

deverá ser certificado nos autos. IV. O leilão será eletrônico. V. Caberá ao 

leiloeiro divulgar a realização do leilão nos meios típicos do mercado do 

respectivo bem (tais como: outdoors, jornais, classificados, internet, sites 

de ofertas, redes sociais, etc.) informando o site da internet e o que mais 

necessário for para o leilão eletrônico. VI. O leiloeiro nomeado está 

autorizado a: a) constatar a atual situação do bem penhorado, bem como 

fotografá-lo para melhor divulgação do ato, valendo a cópia assinada 

deste como mandado de constatação; b)solicitar cópia integral dos autos à 

secretaria para providências quanto a realização do leilão; c) caso seja 

necessário, o leiloeiro poderá solicitar auxílio policial para o cumprimento 

de seus deveres junto ao bem a ser leiloado. VII. Considerando que o 

Juízo Deprecante não fixou as condições para realização do ato (art. 

880,§1º e art. 885, do CPC), aplico aquelas constantes nos art. 892 e art. 

895, do CPC. VIII. INTIME-SE o Executado do leilão por meio de seu 

advogado. Caso o Executado não tenha procurador constituído nos autos, 

será intimado por carta com aviso de recebimento destinada ao endereço 

constante no processo ou por mandado. Frustrados esses meios, o 

Executado será tido por intimado pela publicação do próprio edital de leilão 

(art. 889, §1º, do CPC). IX. INTIME-SE ainda, o coproprietário, meeiro ou 

titular de outro direito sobre o bem (credor hipotecário, credor fiduciário, 

promitente comprador com contrato registrado na matrícula, etc.) por carta 

com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível no processo. 

Caso reste frustrada a intimação postal, deverão ser intimados por 
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mandado ou carta precatória. X. Poderão oferecer lances todas às 

pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas, devendo o 

leiloeiro observar as restrições dos incisos do art. 890, do CPC. XI. O 

lance mínimo admitido no leilão do bem em qualquer das datas será de 50% 

(cinquenta por cento) da avaliação, nos termos do art. 891, do CPC. XII. 

ARBITRO a comissão do leiloeiro em 5% (cinco por cento) do valor do 

lanço vencedor. Caso reste suspenso o leilão em decorrência de 

pagamento ou parcelamento da dívida, responderá o Executado pelas 

despesas do leiloeiro, que arbitro em 2,5% (dois e meio por cento) do valor 

da avaliação. XIII. Em caso do arrematante ou seu fiador não pagar o valor 

do lance no prazo estabelecido, perderá a caução em favor do Exeqüente 

(art. 897, do CPC), como poderá responder por eventuais indenizações 

pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito. XIV. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. XV. Comunique-se o Juízo Deprecante. Às 

providências. Juína/MT, 12 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000414-30.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANO MUTZIE (REQUERENTE)

FELIPPE BENDER TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Alvará

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120673 Nr: 1819-55.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELIAS MARQUES DA SILVA, 

LUANA GONÇALVES DA SILVA, LUARA GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DA PARTE REQUERIDA PARA 

COMPARECEREM EM CARTÓRIO A FIM DE RETIRAR AS RESPECTIVAS 

CERTIDÕES DE HONORÁRIOS EXPEDIDAS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001367-57.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. J. (ADVOGADO(A))

A. D. S. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. D. J. (ADVOGADO(A))

K. R. D. S. O. (RÉU)

E. O. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001367-57.2018.8.11.0025 Vistos etc. RECEBO a petição 

inicial em todos os seus termos. Assim, com base no artigo 4º da Lei 

5.478/68 e no art. 300, do Código de Processo Civil, CONCEDO a 

pretendida TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, fixando os alimentos 

provisórios ofertados no valor correspondente a R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), o qual deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, 

por meio de depósito bancário, na conta a ser informada pela requerida. 

Postergo análise do pedido de liminar de regulamentação das visitas para 

ocasião da audiência de conciliação que DESIGNO para a data de 24 de 

outubro de 2018 às 14h:30min. Intimem-se as partes, advertindo-as de que 

o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante com outorga de poderes específicos para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. No mais, DETERMINO que o feito processe-se em 

SEGREDO DE JUSTIÇA. CUMPRA-SE. Às providências. Juína/MT, 26 de 

setembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001015-02.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. N. (ADVOGADO(A))

J. C. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. T. (RÉU)

J. G. T. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001015-02.2018.8.11.0025 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Negatória de Paternidade com Pedido de Exoneração de Alimentos c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por JEAN CARLOS DOS SANTOS 

em desfavor de JOÃO GUILHERME THIEL DOS SANTOS, este 

representado por sua genitora CLEIVANE RAMALHO THIEL, todos 

qualificados na exordial. Com a inicial, anexou os documentos que 

embasam a pretensão, notadamente exame de DNA e certidão de 

nascimento do menor. Vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita ao requerente, tendo 

em vista que o pedido foi formulado por pessoa natural, com declaração 

de hipossuficiência econômica, havendo, no caso, presunção juris tantum 

de que não pode arcar com as despesas processuais, conforme art. 98 

c/c art. 99, § 3º, CPC/2015. Pois bem. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil - NCPC é claro quando autoriza o juiz a conceder tutela de 

urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora) ou o risco 

ao resultado útil do processo. Sob essa visão, analisando os documentos 

carreados aos autos, não vislumbro a possibilidade de deferimento do 

pedido de tutela de urgência. Explico. O resultado do exame de DNA 

anexado pelo requerente (Id n. 14234758) não pode ser analisado 

isoladamente para afastar o seu dever de prestar alimentos ao requerido, 

pois além de ser prova produzida unilateralmente, ainda resta a esse juízo 

a análise de possível existência de paternidade afetiva. Além do mais, não 

é proporcional afastar, nessa fase de cognição sumária, o direito do 

requerido em receber alimentos, direito esse que a prioristicamente não 

pode ser mitigado em razão da superioridade do princípio fundamental da 

dignidade da pessoa humana. Assim, nos termos do artigo 300 do NCPC, 

ante a ausência dos requisitos pertinentes ao deferimento da medida de 

urgência, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela final. 

Considerando que o requerente manifestou favorável a realização de 

audiência de conciliação ou mediação, DETERMINO a remessa da presente 

demanda ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), para a realização dos procedimentos de estilo. Cite-se a 

requerida, advertindo-a que o prazo para contestar começará a fluir da 

data da realização da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, 

NCPC). Intimem-se as partes, advertindo-as de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante 

com outorga de poderes específicos para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Juína/MT, 18 de setembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000394-39.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA (EXEQUENTE)

TIAGO AZEVEDO (ADVOGADO(A))

DAGOBERTO RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA EVANGELISTA CANGUSSU GARCIA (EXECUTADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

NOVA LOJA MAGAZINE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MAGAZINE JUARA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCINEI APARECIDA FERREIRA GARCIA (EXECUTADO)
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ARIPUANA MAGAZINE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO COELHO PROCESSO n. 

1000394-39.2017.8.11.0025 Valor da causa: $31,799.44 ESPÉCIE: 

[COMPRA E VENDA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA Endereço: AV 

MARIA MARANGONI, 391, DOM BOSCO, LUIZ ALVES - SC - CEP: 

89128-000 POLO PASSIVO: Nome: NOVA LOJA MAGAZINE COMERCIO DE 

VESTUARIO LTDA - ME Endereço: AV LONDRINA, 622, MODULO 05, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Nome: ARIPUANA MAGAZINE COMERCIO DE 

VESTUARIO LTDA - ME Endereço: AV 2 DE SETEMBRO, 407, CENTRO, 

ARIPUANÃ - MT - CEP: 78325-000 Nome: MAGAZINE JUARA COMERCIO 

DE VESTUARIO LTDA - ME Endereço: AV RIOS ARINOS, 896, CENTRO, 

JUARA - MT - CEP: 78575-000 Nome: LUZIA EVANGELISTA CANGUSSU 

GARCIA Endereço: AV DOS BEIJA FLORES, S/N, MODELO 04, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 Nome: LUCINEI APARECIDA FERREIRA GARCIA 

Endereço: RUA FRANCISCO ALVES, 111, MODULO II, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA PETIÇÃO ID.15739672 NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS. JUÍNA, 5 de outubro de 2018. FRANKLIN J. ALVES 

BASTOS GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000636-61.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. F. (AUTOR(A))

Y. S. E. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. F. D. C. (RÉU)

V. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000636-61.2018.8.11.0025 Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA C/C INCLUSÃO NO 

REGISTRO DE NASCIMENTO, movida por LUCAS MENDONÇA FERREIRA 

em face de VALDEZ DE OLIVEIRA e MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA 

CRUZ, todos devidamente qualificados na exordial. Inicialmente, recebo a 

petição inicial, pois preenchidos os pressupostos legais descritos nos 

artigos 319 e 320 do NCPC. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao 

requerente, tendo em vista que o pedido foi formulado por pessoa natural, 

com declaração de hipossuficiência econômica, havendo, no caso, 

presunção juris tantum de que não pode arcar com as despesas 

processuais, conforme art. 98 c/c art. 99, § 3º, CPC/2015. Citem-se os 

requeridos para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a 

ação (NCPC, art. 335), advertindo-os que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial (NCPC, art. 344). 

Decorrido o prazo de defesa, com ou sem contestação, abra-se vista à 

parte adversa para manifestação, por 15 (quinze) dias. Após, dê-se 

VISTA dos autos ao ilustre representante do Ministério Público para 

manifestar o que entender de Direito. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

CUMPRA-SE. Juína/MT, 25 de setembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58216 Nr: 4506-15.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DO ESTADO DE SAÚDE DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIME-SE a parte autora, para que tome ciência do Despacho de fl.135 

informando nos autos se persiste o interesse no tratamento médico 

vindicado, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 86844 Nr: 780-62.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMILTON MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A, RODNEY QUEIROZ MAX - OAB:OAB/MT 16.272, 

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 9259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIME-SE a Parte autora para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob os comprovantes anexados ao Processo 56/78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90131 Nr: 4420-73.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJDODS, NKODS, ACDS, INDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VITOR PINTO MATIAS - 

OAB:347328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intime-se o advogado da Parte Autora Dr.João Vitor Pinto Matias, para que 

junte nos autos a devida Procuração, bem como para que se manifeste 

acerca da certidão de fl.64, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90131 Nr: 4420-73.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJDODS, NKODS, ACDS, INDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VITOR PINTO MATIAS - 

OAB:347328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intime-se o advogado da Parte Autora Dr.João Vitor Pinto Matias, para que 

junte nos autos a devida Procuração, bem como para que se manifeste 

acerca da certidão de fl.64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 103604 Nr: 4233-94.2014.811.0025

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE 

GUARANIAÇU-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, LARISSA COPATTI DOGENSKI - OAB:OAB/RS 

97.459, LUIS FERNANDO DE MORAES MELLO - OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo legal, comparecer à secretaria da 

2° vara, a fim de que retire a certidão de nascimento devidamente 

retificada.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4206 Nr: 163-40.1991.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODÁLIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PEREIRA MESQUITA 

MUNIZ - OAB:RO/5904

 Vistos,

Dispõe o art. 472, parágrafo único, do CPP que “o jurado, em seguida, 

receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores 

que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo”.

Nessa perspectiva, DETERMINO que seja formado expediente 

exclusivamente com a juntada das cópias da sentença de pronúncia, das 

decisões posteriores e do relatório do processo.

DESIGNO o dia 08/11/2018, às 9h para submissão do pronunciado ao 

julgamento por seus pares.

INTIME(M)-SE o(s) pronunciado(s) e seu(s) Advogado(a, s), assim como o 

Ministério Público.

INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a 

cumprir os mandados e/ou precatórias necessários, definido o mesmo 

local dos júris anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a 

sede desta Comarca. Devem ser intimadas as testemunhas arroladas pela 

Defesa dos pronunciados, assim como pelo Ministério Público.

Adote as providências que se fizerem necessárias, especialmente a 

publicação da lista dos processos a serem julgados, no átrio do Fórum, 

lugar de costume, conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.

Prepare o local, em concurso com a gerência deste Foro, providencie 

alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça 

segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob 

as ordens do magistrado presidente do e. Tribunal do Júri.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à(s) Defesa(s).

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 3894 Nr: 11-21.1993.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

DEFIRO parcialmente o pedido formulado pelo Ministério Público (f. 802). 

Para tanto, JUNTE-SE aos autos os documentos protocolados pelo 

Ministério Público e que posteriormente foram desentranhados (certidão f. 

782).

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132971 Nr: 4452-05.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PRADO MACHADO, ROSILANDIA 

ANÁLIA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAKELLEN PRADO MACHADO 

- OAB:18265/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96791 Nr: 5259-64.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN SILVA CANTO JUNIOR, VINICIUS 

MARIANO DO PRADO, WESLLEM RODRIGUES PINTO, BRUNO SOUZA 

FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, GLEISON QUEIROZ DE SOUZA - OAB:12.746/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES DE APELAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 58193 Nr: 4483-69.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI BASSOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106266 Nr: 711-25.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSAFÁ HESMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 91303 Nr: 5705-04.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAR, VRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 90127 Nr: 4415-51.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136803 Nr: 1111-34.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR ANTONIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias
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 Cod. Proc.: 137700 Nr: 1731-46.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON MATHEUS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111206 Nr: 3181-29.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JOSÉ MARTINS BICHARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117639 Nr: 14-67.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO JUVENTINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89920 Nr: 4195-53.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMAR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos,

Em razão da constatação de que o recuperando AGEMAR MARTINS 

preenche os requisitos para a progressão do regime fechado para o 

semiaberto, CONCEDO o benefício da PROGRESSÃO DE CUMPRIMENTO 

DE PENA PARA O REGIME SEMIABERTO.

Para tanto, ADMOESTO o recuperando acerca dos deveres constantes da 

Portaria n. 4/2015/3ª V., alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª V deste Juízo 

(MONITORAMENTO ELETRÔNICO), bem como que o descumprimento de 

qualquer dos deveres constantes dos artigos 3º a 6º da aludida portaria 

implicará REGRESSÃO CAUTELAR do regime semiaberto para o fechado 

(art. 50, V e art. 118, I, ambos da LEP).

No ato da soltura do recuperando, DEVERÁ o Sr. Meirinho LER 

expressamente as condições aludidas na Portaria, alertando-se das 

consequências do descumprimento, bem como INTIMÁ-LO à comparecer 

perante a Secretaria da Terceira Vara desta Comarca, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas para INFORMAR seu endereço atualizado e 

telefone para contato.

Segue o teor da Portaria n. 4/2015/3ª V.:

“PORTARIA N. 4/2015/3ª V.

O Dr. Vagner Dupim Dias, MM. Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca 

de Juína/MT (Execução Penal), no uso de suas atribuições legais na forma 

da lei,

Levando em conta a realidade desta comarca de Juína, onde apenas 5 

(cinco) recuperandos do regime semiaberto cumprem, efetivamente, o 

sistema de pernoite, pondero os seguintes CONSIDERANDOS:

O art. 91 da Lei n. 7.210/84 (seguido pelo art. 33, § 1º, “b”, do Código 

Penal), reza que o regime semiaberto deverá ser cumprido em “Colônia 

Agrícola, Industrial ou similar”, sistema que, nas palavras de ARMIDA 

BERGAMINI MIOTTO, ao lado da prisão fechada (servida de uma 

arquitetura de segurança que veda a fuga) e da prisão aberta (que aposta 

no senso de responsabilidade do condenado), existe um meio-termo 

(Curso de Ciência Penitenciária. São Paulo: Saraiva, 1975, v. 2, p. 628).

De inspiração suíça , o modelo semiaberto parte do pressuposto de que o 

tempo longo de prisão no regime fechado pode estimular a fuga, razão por 

que o modelo semiaberto foi pensado como uma fase de transição entre o 

completo encarceramento e a liberdade do condenado, ou ainda, para os 

casos em que o condenado desde o início já não necessita do completo 

encarceramento, como é o caso das penas com tempo de média ou curta 

duração (art. 33, caput, § 2º, “b” e “c”, do CP).

Sabidamente, uma colônia penal ostenta arquitetura mais simples que uma 

unidade prisional para o regime fechado, isso porque também se baseia no 

senso de responsabilidade do preso. Embora menos simples e com 

precauções de segurança reduzida, o condenado desconta sua pena em 

unidade intra muros, sempre sob os vetores do trabalho, disciplina e não 

fuga.

Como preleciona MIRABETE, “a prisão semiaberta deve estar subordinada 

apenas a um mínimo de segurança e vigilância. Nela os presos devem 

movimentar-se com relativa liberdade, a guarda do presídio não deve estar 

armada, a vigilância deve ser discreta e o sentido de responsabilidade do 

preso enfatizado” (Execução Penal. 12ª ed., São Paulo : Atlas, 2014, p. 

92).

Todavia, a despeito do dever constitucional e legal, o Brasil tem 

negligenciado a construção de tais estabelecimentos penais, havendo no 

ano de 2012, segundo levantamento feito pelo InfoPen (Sistema Integrado 

de Informações Penitenciárias) do Departamento Penitenciário Nacional, 

apenas 74 colônias em funcionamento.

Essa omissão estatal levou a quase uma total adaptação inventiva do 

regime semiaberto à realidade local de cada comarca brasileira, a exemplo 

de Juína-MT, onde há muito tempo os recuperandos cumprem, em regra, 

as seguintes condições: a) proibição de frequentar bares, boates e 

estabelecimentos noturnos; b) obrigação de adentrar na Cadeia Pública 

até às 20h, podendo sair a partir das 6h da manhã; c) permanência na 

Cadeia Pública nos finais de semana e; d) comprovação de ocupação 

lícita.

Aliás, um breve levantamento revela que algumas comarcas sequer 

contam com o sistema semiaberto (quer seja por força de Portaria do Juízo 

da VEP quer seja pela inexistência de Cadeia Pública na Comarca), de 

sorte que Juína é um dos poucos locais onde o regime semiaberto existe 

nesse modelo adaptado.

Como se tem observado, a parcela de tempo que o recuperando pernoita 

na cadeia (item “b” supra) em nada se identifica com a finalidade da 

permanência intra muros do regime semiaberto idealizado na lei, local onde 

ele trabalharia durante o dia e a noite permaneceria para dormir. Com isso, 

a Cadeia Pública acaba apenas se prestando a receber o recuperando 

para ali passar a noite. No entendimento deste magistrado, trata-se de um 

total despropósito à principiologia que inspira o regime intermediário.

 Aliás, se for levado em conta que Juína é um município com forte 

inclinação agropecuária, a adaptação no modelo atual acaba, por vezes, 

atrapalhando aquele recuperando que obtém um trabalho na zona rural, 

dificultando a sua vinda diária para o repouso noturno no ergástulo 

público. Não é à toa que este magistrado já teve, em certas ocasiões, de 

adaptar o regime àqueles condenados que obtém, comprovadamente, 

trabalho em fazendas da região. Em casos que tais o pernoite na cadeia 

pelo simples pernoitar na cadeia em nada contribuía para a transição 

desejada, de sorte que naqueles casos foi prestigiado o trabalho do 

recuperando como valor fundante da República (art. 1º, IV, da CF/88 ).

Eis que nesse contesto surge a novel Lei n. 12.258/2010 que inovou no 

ordenamento jurídico, inserindo na LEP a figura da monitoração eletrônica 

(art. 146-B da LEP).

 É certo que a novel legislação autorizou a utilização da monitoração 

eletrônica para os casos de saída temporária no regime semiaberto (art. 

146-B, “II” da LEP) e prisão domiciliar (art. 146-B, “III” da LEP), vetando-se 

várias hipóteses.

Por outro lado, é certo também que o regime semiaberto, nos moldes como 

tem funcionado atualmente, afigura-se ilegal (porque opera uma 

inventividade absolutamente contra legem) e inócuo do ponto de vista da 

finalidade do recolhimento ao cárcere nos pernoites diários e nos finais de 

semana e feriados.

Assim, levando em conta que o atual sistema semiaberto já é um 

“remendo” do que a lei determina, cujas colônias penais parecem uma 
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realidade incerta no horizonte brasileiro, entendo que a utilização do 

monitoramento eletrônico no regime semiaberto, com o conseqüente 

afastamento do modelo de encarceramento nos fins de semana, feriados 

e pernoite, mostra-se uma solução viável do ponto de vista da eficiência 

penitenciária e, ao mesmo tempo, ressoa mais humanizada ao apenado. 

Afinal, se é verdade que as regras do semiaberto gravitam em torno da 

mínima vigilância e do fomento ao senso de responsabilidade do apenado, 

concluo que a vigilância indireta, mediante monitoração eletrônica, envolve 

esses dois vetores.

Diz-se mais eficiente porque permite a fiscalização do apenado em tempo 

real, podendo ser criadas zonas específicas de contenção ou itinerários 

de acordo com suas atividades, cenário que, a um só tempo, busca 

combater a reiteração criminosa e não se descura do mínimo de 

segurança exigido no regime semiaberto. Por outro lado, afigura-se mais 

humanizada porque, desde que respeitada a integridade física, moral e 

social da pessoa monitorada (art. 5º do Decreto n. 7.627/2011), é um 

substitutivo ao mero encarceramento que não estiver atrelado aos 

contornos legais da Colônia Penal.

Com essas considerações, RESOLVE:

Art. 1º - O recuperando que ingressar no regime semiaberto, quer seja 

pelo regime inicial fixado na sentença condenatória quer seja pela 

progressão (ainda que o PEP seja oriundo de outra Comarca), cumprirá a 

pena em prisão domiciliar;

Art. 2º - Na audiência admonitória a ser designada por este Juízo da VEP o 

recuperando será cientificado da necessidade do uso de tornozeleira 

eletrônica, a qual será colocada pela equipe de monitoramento da unidade 

prisional de Juína (art. 146-B, IV, da LEP), ficando advertido de que em 

caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de 

monitoração que esteja portando, estará obrigada à reparação do prejuízo;

Art. 3º - São deveres do recuperando logo que for colocada a tornozeleira 

eletrônica:

I - permanecer sob monitoração eletrônica, atendendo a todo e qualquer 

chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, 

respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de 

comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais 

necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SEJUDH;

II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer 

forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o 

faça;

III - informar imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica 

se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de 

forma correta e zelar por sua integridade;

IV - recolher-se em sua residência até as 20h e poderá dela sair a partir 

das 6h da manhã;

V - permanecer recolhido em sua residência nos finais de semana e 

feriados;

VI - efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva 

ocupação nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, após a colocação da 

tornozeleira;

VII - atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

VIII - não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, 

casa de jogos, “boca de fumo” e locais similares;

IX - não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de 

fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

X - não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de 

substância entorpecente;

XI - não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou 

contravenção);

XII - comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª Vara desta Comarca 

para assinar certidão de comparecimento e comprovar trabalho lícito;

 XIII – não mudar de residência sem prévia autorização judicial;

Parágrafo único - quanto ao inciso I, a equipe de monitoramente eletrônico 

deverá orientar o recuperando acerca dos cuidados técnicos e deveres 

que deverá ter ao utilizar a tornozeleira eletrônica;

Art. 4º - O recuperando não poderá se ausentar da Comarca de Juína/MT, 

devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por 

este Juízo, sob pena de regressão do regime mais severo;

Art. 5º - Fica proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do 

local em que está sendo monitorado (em residência ou trabalho) exceto em 

situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou 

força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

Art. 6º - Em caso de curso ou frequência escolar após as 20h, o 

recuperando deverá instruir o seu pedido com o comprovante da 

respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e 

horário das aulas e, em caso de cultos religiosos, deverá apresentar carta 

da liderança religiosa, o endereço da Igreja e o respectivo horário do culto;

Art. 7º - Na audiência a que alude o art. 2º (admonitória) o recuperando 

dela sairá ciente de que o descumprimento de qualquer dos deveres 

constantes dos artigos 3º a 6º implicará REGRESSÃO CAUTELAR do 

regime semiaberto para o fechado (art. 50, V e art. 118, I, ambos da LEP), 

caso em que HAVENDO descumprimento pelo(a) recuperando(a), 

DEVERÁ à Equipe de Monitoramento Eletrônico REMETER a este Juízo 

relatório do monitoramento para providências cabíveis” (Redação dada 

pela Portaria n. 1/2017/3ª V).

 Havendo descumprimento pelo(a) recuperando(a), DEVERÁ à Equipe de 

Monitoramento Eletrônico REMETER a este Juízo relatório do monitoramento 

para providências cabíveis.

PROCEDA-SE a realização de NOVO CÁLCULO, a fim de aferir a 

progressão de regime do recuperando do regime semiaberto para o regime 

aberto. Após, VISTA à Defesa e ao Ministério Público para manifestação, 

conforme Resolução n. 113/2010 do CNJ e CONCLUSOS para deliberação.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver 

preso. SIRVA como OFÍCIO ao Diretor do Centro de Detenção Provisória - 

CDP para o fim de tomar conhecimento do novo regime de cumprimento de 

pena do recuperando e à equipe responsável pelo monitoramento para 

ORIENTAR o recuperando nos cuidados com o uso da tornozeleira.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

Não havendo equipamento disponível para o monitoramento eletrônico, 

DETERMINO que o recuperando seja colocado imediatamente em liberdade, 

sob as condições especificadas na Portaria, exceto do monitoramento 

eletrônico até a chegada dos equipamentos faltantes, devendo ser 

oficiado a SEJUDH, em caso, de indisponibilidade.

Quando da chegada do equipamento, DEVERÁ o Diretor do Centro de 

Detenção Provisória - CDP comunicar imediatamente a este Juízo, 

contendo o agendamento para colocação do equipamento eletrônico, 

ocasião em que DEVERÁ ser intimado o recuperando para 

comparecimento no local indicado pelo CDP, SOB PENA de o NÃO 

COMPARECIMENTO implicará em REGRESSÃO CAUTELAR do regime 

semiaberto para o fechado.

REMETA-SE o PEP ao Núcleo de Mediação para leitura das condições 

constantes da Portaria n. 4/2015/3ª V., alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª 

V deste Juízo (MONITORAMENTO ELETRÔNICO).

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE, servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127493 Nr: 912-46.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ DE LIMA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216, MILTON TAMURA - OAB:10.447/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 32078 Nr: 774-65.2006.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ ARCOS, GILSON BERNARDES, 

DANIEL FRANCISCO PARICIDO, GUARACI VIEIRA DE BRITO, WESLEI DOS 

ANJOS BORGES, JULIANA TAIS VIEIRA, OTAVIANO DOS ANJOS RIBEIRO, 

ADRIANO MORENO RAMOS, CARLOS MORENO DOS SANTOS JÚNIOR, 

IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS, JOSÉ VALDER DE OLIVEIRA 

BIZERRA, ROBSON DA ROSA QUEVEDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, JOSÉ ANTONIO PILEGI RODRIGUES - 

OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Intimação do advogado (a) dos réus Jorge Luiz; Daniel Francisco e Gilson 

Bernardes, para manifestar o endereço das seguintes testemunhas: 

IVANA MARA MATOS MELO; ADRIANA MÁRCIA; CLÁUDIO; FRANCISCO 

LAURENTE e ERCÍLIA ATAÍDE DE SOUZA, tendo em vista a certidão 

negativa de fl. 1278/1279.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 32078 Nr: 774-65.2006.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ ARCOS, GILSON BERNARDES, 

DANIEL FRANCISCO PARICIDO, GUARACI VIEIRA DE BRITO, WESLEI DOS 

ANJOS BORGES, JULIANA TAIS VIEIRA, OTAVIANO DOS ANJOS RIBEIRO, 

ADRIANO MORENO RAMOS, CARLOS MORENO DOS SANTOS JÚNIOR, 

IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS, JOSÉ VALDER DE OLIVEIRA 

BIZERRA, ROBSON DA ROSA QUEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, JOSÉ ANTONIO PILEGI RODRIGUES - 

OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Intimação do advogado (a) do réu Guaraci Vieira de Brito, para manifestar 

o endereço das seguintes testemunhas: PEDRO DE OLIVEIRA; SANDER 

FERREIRA ANUNES e GILMAR RODRIGUES, tendo em vista a certidão 

negativa de fl. 1278/1279.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 32078 Nr: 774-65.2006.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ ARCOS, GILSON BERNARDES, 

DANIEL FRANCISCO PARICIDO, GUARACI VIEIRA DE BRITO, WESLEI DOS 

ANJOS BORGES, JULIANA TAIS VIEIRA, OTAVIANO DOS ANJOS RIBEIRO, 

ADRIANO MORENO RAMOS, CARLOS MORENO DOS SANTOS JÚNIOR, 

IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS, JOSÉ VALDER DE OLIVEIRA 

BIZERRA, ROBSON DA ROSA QUEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, JOSÉ ANTONIO PILEGI RODRIGUES - 

OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Intimação do advogado do réu Weslei dos Anjos Borges, para manifestar 

o endereço das seguintes testemunhas: MARIA DE FÁTIMA e LOURIVAL 

CASTILHOS PIMENTEL, tendo em vista a certidão negativa de fl. 

1278/1279.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 32078 Nr: 774-65.2006.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ ARCOS, GILSON BERNARDES, 

DANIEL FRANCISCO PARICIDO, GUARACI VIEIRA DE BRITO, WESLEI DOS 

ANJOS BORGES, JULIANA TAIS VIEIRA, OTAVIANO DOS ANJOS RIBEIRO, 

ADRIANO MORENO RAMOS, CARLOS MORENO DOS SANTOS JÚNIOR, 

IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS, JOSÉ VALDER DE OLIVEIRA 

BIZERRA, ROBSON DA ROSA QUEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, JOSÉ ANTONIO PILEGI RODRIGUES - 

OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Intimação do advogado (a) da ré, Juliana Tais Vieira, para manifestar o 

endereço da testemunha, PEDRO DA SILVA, tendo em vista a certidão 

negativa de fl. 1278/1279.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 32078 Nr: 774-65.2006.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ ARCOS, GILSON BERNARDES, 

DANIEL FRANCISCO PARICIDO, GUARACI VIEIRA DE BRITO, WESLEI DOS 

ANJOS BORGES, JULIANA TAIS VIEIRA, OTAVIANO DOS ANJOS RIBEIRO, 

ADRIANO MORENO RAMOS, CARLOS MORENO DOS SANTOS JÚNIOR, 

IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS, JOSÉ VALDER DE OLIVEIRA 

BIZERRA, ROBSON DA ROSA QUEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, JOSÉ ANTONIO PILEGI RODRIGUES - 

OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Intimação do advogado (a) do réu Otaviano dos Anjos Ribeiro, para 

manifestar o endereço das seguintes testemunhas: VALDEVINO MARIA; 

MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO e FRANCISCA BERTOLDI DE 

ALMEIDA, tendo em vista a certidão de fl. 1278/1279.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 32078 Nr: 774-65.2006.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ ARCOS, GILSON BERNARDES, 

DANIEL FRANCISCO PARICIDO, GUARACI VIEIRA DE BRITO, WESLEI DOS 

ANJOS BORGES, JULIANA TAIS VIEIRA, OTAVIANO DOS ANJOS RIBEIRO, 

ADRIANO MORENO RAMOS, CARLOS MORENO DOS SANTOS JÚNIOR, 

IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS, JOSÉ VALDER DE OLIVEIRA 

BIZERRA, ROBSON DA ROSA QUEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, JOSÉ ANTONIO PILEGI RODRIGUES - 

OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Vistos,

Considerando o teor do Ofício n. 061/2018/2ªPJCriminal, datado de 

19/06/2018, (oriundo da Promotoria de Justiça Criminal desta Comarca), 

dando conta das férias do Promotor de Justiça titular, levando em conta 

que há nestes autos mais de 80 (oitenta) testemunhas para serem 

inquiridas, a fim de evitar eventuais conflitos com as pautas de audiências 

das outras Varas Cíveis já designadas no dia 16/07/2018 (autos sob os 

Códigos ns. 105438 e 100061-87.2017) e no dia 18/07/2018 (autos sob o 

Código n. 1000694-98.2017), REDESIGNO a audiência para os dias 

27/11/2018 e 28/11/2018, às 13h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4206 Nr: 163-40.1991.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODÁLIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PEREIRA MESQUITA 

MUNIZ - OAB:RO/5904

 Código de rastreabilidade: 81120183711722

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 4206.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: COM - Cartório Distribuidor ( TJRO )

Data de Envio: 05/10/2018 11:24:51

Assunto: RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM FINALIDADE 

DE INTIMAR O RÉU DA DESIGNAÇÃO DA SESSÃO DO JURI E INTIMAR O 

DIRETOR DA CADEIA PÚBLICA DE COSTA MARQUES-RO.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127581 Nr: 978-26.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ISSAC BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO ISSAC BORGES, Filiação: 

Lázaro Carlos Rosa e Maria de Fátima Borges Rosa, data de nascimento: 

22/01/1989, brasileiro(a), natural de Juina-MT, solteiro(a), estudante, 

Telefone 566-4369. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, MARCELO ISSAC BORGES, PARA 

QUE COMPAREÇA À SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA PARA 

O DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 09HS00MIN, QUE SERÁ 

REALIZADA NO FÓRUM DA COMARCA DE JUÍNA/MT.

Despacho/Decisão: Vistos,Considerando a necessidade de realização de 

júri envolvendo acusado preso (autos sob o Código n. 119823), 

REDESIGNO a Sessão de Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 

29/11/2018, às 9h. INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 04 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-17.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO BURIOLA (REQUERENTE)

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

APARECIDO PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010030-17.2011.8.11.0025 REQUERENTE: ERNESTO BURIOLA 

REQUERIDO: APARECIDO PEREIRA RODRIGUES VISTOS. Sobre a 

pesquisa de bens em nome do devedor, realizada por meio do sistema 

RENAJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Às providências. Juína/MT, 4 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-23.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PEREIRA DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE DIAS NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010049-23.2011.8.11.0025 REQUERENTE: VALDETE PEREIRA DE SOUSA 

SILVA REQUERIDO: ELIETE DIAS NOGUEIRA VISTOS. Sobre a pesquisa de 

bens em nome do devedor, realizada por meio do sistema RENAJUD, 

manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Às 

providências. Juína/MT, 4 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010146-47.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ZANDONA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR OLIVEIRA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010146-47.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: CRISTIANO ZANDONA 

EXECUTADO: LEOMAR OLIVEIRA BARBOSA VISTOS. Sobre a pesquisa 

de bens em nome do devedor, realizada por meio do sistema RENAJUD, 

manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Às 

providências. Juína/MT, 4 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-58.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS (ADVOGADO(A))

SERGIO SERAFINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIRA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010219-58.2012.8.11.0025 REQUERENTE: SERGIO SERAFINI REQUERIDO: 

JANDIRA PEREIRA VISTOS. Sobre a pesquisa de bens em nome do 

devedor, realizada por meio do sistema RENAJUD, manifeste-se o credor, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Às providências. Juína/MT, 4 

de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010255-61.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KOPP CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010255-61.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: COTRIGUACU MOTOSSERRAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: KOPP CONSTRUTORA LTDA - ME VISTOS. 

Sobre a pesquisa de bens em nome do devedor, realizada por meio do 

sistema RENAJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção. Às providências. Juína/MT, 4 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010322-60.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DOS SANTOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010322-60.2015.8.11.0025 REQUERENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME REQUERIDO: MARCIA DOS SANTOS REIS 

VISTOS. Sobre a pesquisa de bens em nome do devedor, realizada por 

meio do sistema RENAJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção. Às providências. Juína/MT, 4 de outubro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010432-93.2014.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA YASMIN DOS SANTOS DA SILVA CARNEIRO (REQUERENTE)

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

PAULO IRAM TORAO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

PATRICIA FRANCISCA DUARTE (REQUERENTE)

ADRIANO LUIZ HERMES (REQUERENTE)

JOCIMAR FERREZ (REQUERENTE)

JONAS DE MOURA RADIN (REQUERENTE)

MARLI GASPARI CAMARA (REQUERENTE)

MARLI GASPARI CAMARA (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT (REQUERENTE)

SADIR DALMOLIN MARIANI JUNIOR (REQUERENTE)

ALEX JUNIOR TOSIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMICILIA M. O. DE ARRUDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010432-93.2014.8.11.0025 REQUERENTE: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT, 

ALEX JUNIOR TOSIN, SADIR DALMOLIN MARIANI JUNIOR, JOCIMAR 

FERREZ, ADRIANO LUIZ HERMES, MARLI GASPARI CAMARA, JONAS DE 

MOURA RADIN, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA, WANESSA YASMIN 

DOS SANTOS DA SILVA CARNEIRO, PATRICIA FRANCISCA DUARTE, 

PAULO IRAM TORAO DOS SANTOS JUNIOR REQUERIDO: DOMICILIA M. O. 

DE ARRUDA - ME VISTOS. Sobre a pesquisa de bens em nome do 

devedor, realizada por meio do sistema RENAJUD, manifeste-se o credor, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Às providências. Juína/MT, 4 

de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010450-80.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SILVESTRIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010450-80.2015.8.11.0025 REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: MAURO SILVESTRIN VISTOS. Sobre a pesquisa de bens 

em nome do devedor, realizada por meio do sistema RENAJUD, 

manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Às 

providências. Juína/MT, 4 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010489-77.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ANTONIO TREVISAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010489-77.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: GUILHERME ANTONIO TREVISAN VISTOS. Sobre a 

pesquisa de bens em nome do devedor, realizada por meio do sistema 

RENAJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Às providências. Juína/MT, 4 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010502-76.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR GIRARDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010502-76.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: CLAUDEMIR GIRARDI 

VISTOS. Sobre a pesquisa de bens em nome do devedor, realizada por 

meio do sistema RENAJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção. Às providências. Juína/MT, 4 de outubro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010451-65.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GIOVANI TRENTINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010451-65.2015.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: CARLOS GIOVANI TRENTINI VISTOS. Sobre a pesquisa 

de bens em nome do devedor, realizada por meio do sistema RENAJUD, 

manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Às 

providências. Juína/MT, 2 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020014-83.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEDRO ZEFERINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8020014-83.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: ANTONIO PEDRO ZEFERINO 

VISTOS. Sobre a pesquisa de ativos financeiros do devedor, realizada por 

meio do sistema BACENJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção. Às providências. Juína/MT, 2 de outubro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000673-25.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO (ADVOGADO(A))

PATRICIA CRISTINA SZULCZEWSKI (ADVOGADO(A))

ANTONIO RIBEIRO SOARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DOS REIS SCHMITT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000673-25.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: ANTONIO RIBEIRO SOARES 

EXECUTADO: DOUGLAS DOS REIS SCHMITT VISTOS. Sobre a pesquisa 

de ativos financeiros do devedor, realizada por meio do sistema 

BACENJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Às providências. Juína/MT, 2 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010449-95.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDO FICCAGNA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010449-95.2015.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: JOAO FERNANDO FICCAGNA VISTOS. Sobre a pesquisa 

de ativos financeiros do devedor, realizada por meio do sistema 

BACENJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Às providências. Juína/MT, 2 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010203-41.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOLINA ANTONHOLI MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANE PEREIRA DUTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010203-41.2011.8.11.0025. REQUERENTE: PASCOLINA ANTONHOLI 

MIRANDA REQUERIDO: CLAUDIANE PEREIRA DUTRA VISTOS. Sobre a 

pesquisa de bens em nome do devedor, realizada por meio do sistema 

RENAJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Às providências. Juína/MT, 4 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010149-75.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE FERNANDES FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010149-75.2011.8.11.0025 EXEQUENTE: JOSE FERNANDES FILHO 

EXECUTADO: EDER CARLOS DA SILVA VISTOS. Sobre a pesquisa de 

bens em nome do devedor, realizada por meio do sistema RENAJUD, 

manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Às 

providências. Juína/MT, 4 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010284-48.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA FERREIRA FLAUZINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010284-48.2015.8.11.0025 REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO REQUERIDO: CRISTIANA FERREIRA FLAUZINO VISTOS. Sobre a 

pesquisa de bens em nome do devedor, realizada por meio do sistema 

BACENJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Cadastre-se o CPF da parte devedora, conforme indicado na 

petição de ID. 9987316, bem como registre-se o substabelecimento de ID. 

12599849. Às providências. Juína/MT, 4 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010087-64.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010087-64.2013.8.11.0025 REQUERENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DE 

LIMA REQUERIDO: AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS VISTOS. Sobre a 

pesquisa de bens em nome do devedor, realizada por meio do sistema 

RENAJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Às providências. Juína/MT, 4 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010274-67.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI (ADVOGADO(A))

CARLOS VENTURA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO BATISTA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010274-67.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: CARLOS VENTURA COSTA 

EXECUTADO: CLODOALDO BATISTA DE SOUZA VISTOS. Sobre a 

pesquisa de bens em nome do devedor, realizada por meio do sistema 

RENAJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Às providências. Juína/MT, 4 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010474-11.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INA MARTINS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010474-11.2015.8.11.0025 REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: INA MARTINS RIBEIRO VISTOS. Sobre a pesquisa de 

bens em nome do devedor, realizada por meio do sistema BACENJUD, 

manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Às 

providências. Juína/MT, 4 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-72.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. E. M. TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010360-72.2015.8.11.0025 REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 
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EPP REQUERIDO: G. E. M. TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP VISTOS. Sobre a pesquisa de bens em nome 

do devedor, realizada por meio do sistema BACENJUD, manifeste-se o 

credor, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Às providências. 

Juína/MT, 4 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-37.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ANDRE FELIPPE ARRUDA SALLES - ME (REQUERENTE)

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010061-37.2011.8.11.0025 REQUERENTE: ANDRE FELIPPE ARRUDA 

SALLES - ME REQUERIDO: ROSICLEIA PEREIRA DA SILVA VISTOS. Sobre 

a pesquisa de bens em nome do devedor, realizada por meio do sistema 

BACENJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Às providências. Juína/MT, 4 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000509-94.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA (ADVOGADO(A))

RAFAEL GIL SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000509-94.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: RAFAEL GIL SILVA 

EXECUTADO: ALEXANDRE CARLOS DA SILVA VISTOS. Sobre a pesquisa 

de bens em nome do devedor, realizada por meio dos sistemas BACENJUD 

e RENAJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Às providências. Juína/MT, 4 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010147-03.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ALCIR MOREIRA (EXEQUENTE)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

PATRICIA SIMIONATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO BATISTA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010147-03.2014.8.11.0025 EXEQUENTE: ALCIR MOREIRA EXECUTADO: 

CLODOALDO BATISTA DE SOUZA VISTOS. Sobre a pesquisa de bens em 

nome do devedor, realizada por meio dos sistemas BACENJUD e 

RENAJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Às providências. Juína/MT, 4 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-18.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLIZE BRUM (REQUERENTE)

MATEUS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAQUEL FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010060-18.2012.8.11.0025 REQUERENTE: MARLIZE BRUM REQUERIDO: 

IZAQUEL FERREIRA DA SILVA VISTOS. Sobre a pesquisa de bens em 

nome do devedor, realizada por meio do sistema RENAJUD, manifeste-se o 

credor, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Às providências. 

Juína/MT, 4 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-87.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

HILONES NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 12:00h.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000232-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

PRETTO & PRETTO LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZOOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº 

1000232-44.2017.8.11.0025 Requerente: Preto & Preto Ltda Requerido: 

Zoom Comércio de Combustíveis Ltda VISTOS, Relatório dispensado na 

forma do artigo 38, da Lei n.° 9.099/95. Decido. A extinção do processo 

com fundamento no art. 485, inciso III, do NCPC, tem justificativa na inercia 

da parte autora em promover os atos e diligências que lhe competir, 

fazendo presumir o abandono da causa, pela não movimentação 

processual por mais de 30 (trinta dias). Na hipótese dos autos, o 

prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia 

da parte requerente que, mesmo devidamente intimada para fazê-lo, 

quedou-se inerte (ID. 11585126), ocasionando a paralisação do feito por 

mais de 30 dias. Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, 

em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos 

do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, é de rigor extinguir o 

feito sem resolução do mérito, ante o desinteresse da parte requerente. 

Nesses moldes, ante a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, § 

1º, da Lei nº 9.099/95 c.c. artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P. I. C. Às providências. Juína/MT, 19 de setembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DIONI TASSI CORREIA (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000165-79.2017.8.11.0025. REQUERENTE: DIONI TASSI CORREIA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S PROJETO DE SENTENÇA Dispensado 

o relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Compulsando 

os autos, verifica-se que a solução do litígio, ao contrário do suscitado 

pelas partes não demonstra necessidade de dilação probatória, estando o 

processo instruído suficientemente e apto a ser julgado. Trata-se de 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO c.c. DANOS MORAIS proposta 

pelo promovente em face da parte promovida, alegando a inclusão 
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indevida do nome no órgão de proteção ao credito requerendo a 

condenação por danos morais e a declaração de inexistência de debito. 

Malgrado a pretensão se funde em alegado dano decorrente de 

negativação indevida de dívida, cuja existência/validade são negadas pelo 

autor, analisando detidamente os autos, constata-se que o demandante 

não juntou documentos legíveis que evidenciem o fato danoso por ele 

alegado. A certidão de inscrição no cadastro de inadimplentes juntada (ID 

4881778 pag. 06), é totalmente ilegível, sem qualquer possibilidade de 

aferição das informações nelas contidas. Observe-se também que não 

existe prova de que tenha de fato tentado resolver a questão de forma 

administrativa. Merece destaque, porque oportuno, a ausência de 

demonstração da inscrição do nome do cadastro de inadimplentes e, 

assim, insuficientes para comprovar as datas e valores e a empresa 

responsável, prova, inclusive, que incumbia ao autor, porque fato 

constitutivo do seu direito, na forma do artigo 373, I, CPC. Mesmo após a 

contestação apresentada, nonde se suscitava exatamente a ausência de 

provas válidas da alegação que escora o pedido exordial, o autor se 

limitou a reafirmar que havia sido negativado indevidamente, sem sequer 

se dignar a demonstrar o dano ou corrigir o defeito da prova ilegível que 

fez aportar aos autos, trazendo enorme desconfiança acerca da 

veracidade de suas alegações e fazendo incidir sobre si a dúvida, não 

permitindo inferir sequer se é verdadeira a afirmação exordial, quanto mais 

se foi a ré que realmente praticou o ato tisnado de ilícito. Assim ante a 

absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a 

improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Juína – MT 18 de 

setembro de 2018. Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína- MT 18 de Setembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000503-19.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA COELHO (REQUERENTE)

NIRLEI DE FATIMA FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000503-19.2018.8.11.0025. REQUERENTE: MARINA COELHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, Cuida-se de 

execução por quantia certa fundada em título judicial promovida contra a 

Fazenda Pública, diante da atuação do exequente como defensor dativo 

do Juízo, ante a ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. CITE-SE a 

Fazenda Pública para opor embargos em 30 (trinta) dias, nos termos do 

artigo 910 do CPC. Caso não sejam oferecidos os embargos, 

considerando o Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o art. 3º 

do, que prevê que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça determino sejam 

remetidas as cópias necessárias dos documentos constantes da presente 

execução ao Departamento responsável para que proceda a liquidação do 

valor. Aportado aos autos o respectivo cálculo, INTIMEM-SE as partes 

para que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 

(cinco) dias. Se concordes, desde já, HOMOLOGO-O e determino a 

expedição Requisição de Pequeno Valor - RPV, nos termos do art. 910, 

§1º, do CPC observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal 

e os comandos insertos no Provimento nº 11/2017-CM. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000584-02.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA (ADVOGADO(A))

MARLI GASPARI CAMARA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000584-02.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: MARLI GASPARI CAMARA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, Defiro o pedido 

formulado pelas partes (id’s. 11704555 e 13720477) e determino sejam 

remetidas as cópias necessárias dos documentos constantes da presente 

execução ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT 

para que proceda a liquidação do valor exequendo, nos termos do 

Provimento n. 11/2017-CM. Aportado aos autos o respectivo cálculo, 

INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no 

prazo comum de 05 (cinco) dias. Se concordes, desde já, HOMOLOGO-O 

e determino a expedição Requisição de Pequeno Valor - RPV, nos termos 

do art. 910, §1º, do CPC observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal e os comandos insertos no Provimento nº 

11/2017-CM. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-58.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER (ADVOGADO(A))

SILVIA REGINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que apresente as Contrarrazões no prazo de 10 

(Dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-92.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ANTONIO PIRES (REQUERENTE)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que apresente as Contrarrazões ao Recurso 

inominado no prazo de 10 (Dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000629-40.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA (EXEQUENTE)

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA EDWIGES INDUSTRIA E COMERCIO DE RESIDUOS ORGANICOS DE 

JUINA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ALINE BOSAIPO BUENO DE MORAES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000629-40.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: CELSO DA SILVA EXECUTADO: 

SANTA EDWIGES INDUSTRIA E COMERCIO DE RESIDUOS ORGANICOS DE 

JUINA LTDA - EPP V I S T O S, Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Por meio da petição de id. 

15014815, as partes informaram nos autos que celebraram acordo 

extrajudicial referente ao débito exequendo. Havendo composição 

amigável, a homologação do acordo com resolução do mérito é medida que 

se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO avençado entre as 

partes e, em consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 

487, inciso III, alínea b, do NCPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 
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P.I.C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020015-68.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BILLER PISKE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8020015-68.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: BILLER PISKE DOS SANTOS 

Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança manejada por 

microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  1 2 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 
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minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte 

no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010217-49.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE DOS SANTOS QUEIROS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010217-49.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: ELIETE DOS SANTOS 

QUEIROS Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança 

manejada por microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como 

detentora das prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como 

consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que 

valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 

123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se 

destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas 

individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de 

modo mais atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de 

autos (PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  1 2 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 
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J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte 

no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000032-37.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOMERCINDO VISNESKI SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000032-37.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: GOMERCINDO VISNESKI 

SIQUEIRA Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança 

manejada por microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como 

detentora das prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como 

consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que 

valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 

123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se 

destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas 

individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de 

modo mais atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de 

autos (PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  1 2 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 
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demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte 

no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010341-66.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROMERO MENDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010341-66.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: LUIZ ROMERO MENDES 

Vistos, Cuida-se de ação executória/ordinária de cobrança manejada por 

microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 
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execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Eliane Vanzella Santana e Fabio Vanzella, 

ostentando capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento 

anual que pode ostentar uma microempresa (R$ 300.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 370.000,00) e que 

também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Itamar Vanzella, que se trata da 

pessoa jurídica identificada como Auto Peças Nello Ltda. – EPP, essa já 

enquadrada como empresa de pequeno porte, cujo faturamento já se 

alonga para outros patamares. Todo esse introito serve a salientar que as 

duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa marca de 198 

ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, praticamente 15% 

do movimento judiciário total, e que possuem em seus quadros sociais três 

irmãos, que funcionam como sócio administradores sem distinção ou 

delimitação de poder nas duas empresas, litigam com toda essa avidez 

sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar minimamente os 

requisitos necessários para a legitima utilização do procedimento por 

pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada de olhos pela 

quase duas centenas de ações, para se constatar que as empresas se 

limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao SIMPLES, 

bem como a comprovação de seus enquadramentos tributários como ME e 

EPP, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usarem da prerrogativa legal de figurarem como autoras em 

ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as mencionadas 

pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da norma e passaram a usar 

da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de 

protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem 

de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e 

essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade 

bastante distinta da buscada pelas demandantes, que se valendo de sua 

qualificação tributaria inicial, abusam do direito de propor ações 

executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais 

características e exigências que a legislação criou para que pessoas 

jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma 

audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 
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artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte 

no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001052-29.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA (ADVOGADO(A))

GENILZA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

19/10/2018 às 12:30h.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-98.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALTAIR MIGUEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE FERREIRA CABRAL - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010238-98.2011.8.11.0025 REQUERENTE: ALTAIR MIGUEL REQUERIDO: 

LEIDIANE FERREIRA CABRAL - ME VISTOS. Frustrada a tentativa de 

localização de ativos financeiros em nome do executado passiveis de 

constrição judicial, pugna o exequente pela realização de pesquisa 

eletrônica, por parte do juízo, a fim de localizar veículos em nome do 

devedor que possam estar registrados no sistema RENAJUD. De proêmio, 

é de se recordar que a utilização da ferramenta virtual pelo Poder 

Judiciário foi regulada e disponibilizada a partir de regramento editado pelo 

Conselho Nacional de Justiça, e que permite o acesso às informações 

patrimoniais lançadas pelos contribuintes nas Declarações de Renda 

prestadas à Receita Federal do Brasil e a existência de veículos 

cadastrados no Detran. Dito isso, é evidente que se está diante de medida 

de grande valia mas que dever ser manejada com temperamentos, uma 

vez que se adentra à intimidade de dados cuja finalidade é fiscal e não 

processual. E antes que se perquira onde estaria a distinção entre a 

pesquisa feita via BACENJUD e esta outra, há que se ponderar que o 

deferimento da penhora de ativos financeiros, via sistema virtual de 

consulta, não demanda o esgotamento das tentativas de obter a 

localização de bens pela via extrajudicial por parte do credor, porque 

dinheiro está na ordem primeira de preferencia de excussão, ex vi do que 

preconiza o art. 835 do CPC. Sendo assim, não localizados valores 

pecuniários à garantia da execução, retorna ao credor a disponibilidade e 

a responsabilidade pela localização de bens expropriáveis do devedor. 

Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação processual e que várias 

diligências já foram promovidas no intuito de encontrar bens de 

propriedade dos executados, sempre infrutíferas, parece-me que se 

acham satisfeitas as condições e requisitos para realização de pesquisas 

de bens por meio do sistema de consulta de dados denominado RENAJUD, 

razão pela qual defiro o pedido formulado. Realizada a pesquisa nos 

sistemas, junte-se aos autos e dê-se vistas ao exequente. INDEFIRO, por 

hora, o pedido de penhora na boca do caixa, eis que a maciça 

jurisprudência dos nossos Tribunais vem entendendo que esta modalidade 

de penhora somente é possível em hipóteses excepcionais, quando não 

houver outro modo para a satisfação do débito exequendo. Devendo, 

primeiramente, ser realizadas outras diligências para se buscar a 

satisfação do débito. Às providências. Juína/MT, 3 de outubro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010438-37.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI (ADVOGADO(A))

WILSON IASTRENSKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010438-37.2013.8.11.0025. EXEQUENTE: WILSON IASTRENSKI 

EXECUTADO: GENILDO DOS SANTOS VISTOS. Frustrada a tentativa de 

localização de ativos financeiros em nome do executado passiveis de 

constrição judicial, pugna o exequente pela realização de pesquisa 

eletrônica, por parte do juízo, a fim de localizar veículos em nome do 

devedor que possam estar registrados no sistema RENAJUD. De proêmio, 

é de se recordar que a utilização da ferramenta virtual pelo Poder 

Judiciário foi regulada e disponibilizada a partir de regramento editado pelo 

Conselho Nacional de Justiça, e que permite o acesso às informações 

patrimoniais lançadas pelos contribuintes nas Declarações de Renda 
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prestadas à Receita Federal do Brasil e a existência de veículos 

cadastrados no Detran. Dito isso, é evidente que se está diante de medida 

de grande valia mas que dever ser manejada com temperamentos, uma 

vez que se adentra à intimidade de dados cuja finalidade é fiscal e não 

processual. E antes que se perquira onde estaria a distinção entre a 

pesquisa feita via BACENJUD e esta outra, há que se ponderar que o 

deferimento da penhora de ativos financeiros, via sistema virtual de 

consulta, não demanda o esgotamento das tentativas de obter a 

localização de bens pela via extrajudicial por parte do credor, porque 

dinheiro está na ordem primeira de preferencia de excussão, ex vi do que 

preconiza o art. 835 do CPC. Sendo assim, não localizados valores 

pecuniários à garantia da execução, retorna ao credor a disponibilidade e 

a responsabilidade pela localização de bens expropriáveis do devedor. 

Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação processual e que várias 

diligências já foram promovidas no intuito de encontrar bens de 

propriedade dos executados, sempre infrutíferas, parece-me que se 

acham satisfeitas as condições e requisitos para realização de pesquisas 

de bens por meio do sistema de consulta de dados denominado RENAJUD, 

razão pela qual defiro o pedido formulado. Realizada a pesquisa nos 

sistemas, junte-se aos autos e dê-se vistas ao exequente. Ainda, 

intime-se o exequente para apresentar o cálculo atualizado do débito, no 

prazo de 05 dias. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Juína/MT, 3 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-14.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA (ADVOGADO(A))

TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES COLETIVO SERRA AZUL LTDA. (REQUERIDO)

GABRIEL SANTOS ALBERTTI (ADVOGADO(A))

JONATAS CASALLI BETTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010047-14.2015.8.11.0025 REQUERENTE: TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA 

REQUERIDO: TRANSPORTES COLETIVO SERRA AZUL LTDA. VISTOS. 

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Providências necessárias. Juína/MT, 3 de outubro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000205-61.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

Aline Cristina Machado Flores (ADVOGADO(A))

ANA MARIA ROHR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ROQUE JAKUBOSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000205-61.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: ANA MARIA ROHR 

EXECUTADO: GERALDO ROQUE JAKUBOSKI VISTOS. Havendo renitência 

do devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo 

pedido expresso do credor de realização de penhora online, de dinheiro, 

respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o 

pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes aos 

executados e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa 

de constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor. Em sendo 

infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que requeira o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. 

Providências necessárias. Juína/MT, 2 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010458-57.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

ROGERIO FERNANDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino (ADVOGADO(A))

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010458-57.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: ROGERIO FERNANDES 

EXECUTADO: MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA VISTOS. 

Considerando que os embargos não possuem, em regra, efeito 

suspensivo e, ainda, a renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida 

em discussão, sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitando a ordem de gradação fixada no 

art. 835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de 

valores/créditos pertencentes ao executado e que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, 

observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa espécie de 

penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se 

mandado de intimação do devedor. Em sendo infrutífera a penhora 

realizada, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação (art. 

523, §3º, CPC) dos bens que guarnecem a empresa, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária. Após, intime-se o credor para que requeira o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. 

Sem prejuízo, cadastre-se nos autos o substabelecimento de ID. 

13038540, bem como certifique o cumprimento pelo executado da 

determinação prolatada no despacho de ID. 3723099. Providências 

necessárias. Juína/MT, 3 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-97.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ANDRE FELIPPE ARRUDA SALLES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA GABRIELLY VELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010229-97.2015.8.11.0025 REQUERENTE: ANDRE FELIPPE ARRUDA 

SALLES - ME REQUERIDO: NATHALIA GABRIELLY VELHO VISTOS. 

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Providências necessárias. Juína/MT, 3 de outubro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010219-19.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)
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CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ANTONIO MILHORINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010219-19.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA – ME EXECUTADO: NELSON ANTONIO 

MILHORINI VISTOS. Conforme se infere da petição de ID. 12400791, o 

exequente manifestou sua recusa ao maquinário penhorado pelo Sr. 

Oficial no ID. 11941484, alegando para tanto que o bem é de inexpressivo 

valor econômico e no mercado não existem mais as peças de reposição 

necessárias para o reparo mecânico exigido. Ressaltou, ainda, que não foi 

respeitada a ordem de gradação prevista no artigo 835 do CPC. Por fim, 

postulou pela pesquisa de ativos financeiros em nome do executado por 

meio do sistema Bacenjud. Como se sabe, o objetivo da execução é a 

satisfação do direito do credor e, por isso, deve realizada da forma que 

melhor atenda seus interesses, nesses moldes, é manifestamente 

possível ao credor recursar a indicação de bens pelo devedor que não se 

atenham a gradação legal prevista no artigo 835 do CPC. Nesses moldes, 

acolho a recursa apresentada pelo exequente e determino o levantamento 

da penhora. Diante da renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida 

em discussão, DEFIRO o pedido de bloqueio e constrição de 

valores/créditos pertencentes aos executados e que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, 

observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa espécie de 

penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se 

mandado de intimação do devedor. Em sendo infrutífera a penhora 

realizada, intime-se o credor para que requeira o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Sem prejuízo, 

expeça-se certidão de dívida para fins de protesto, nos termos do artigo 

782, §3º do CPC. Às providências. Juína/MT, 3 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000696-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (EXEQUENTE)

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON MARQUES FURTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000696-68.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: R R BERNARDO - ME 

EXECUTADO: EDIMILSON MARQUES FURTADO VISTOS. Havendo 

renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e 

sobrevindo pedido expresso do credor de realização de arresto online, de 

dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, 

defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes 

aos executados e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, intime-se o exequente para indicar o 

endereço atualizado do executado e, empós, cite-o e intime do arresto 

levado a efeito. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o 

credor para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de bloqueio da 

inscrição do executado junto ao INDEA/MT, a fim de resguardar a garantia 

do crédito executado nestes autos. Providências necessárias. Juína/MT, 3 

de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010155-09.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ARACY MOURA DOS SANTOS AMARAL (EXEQUENTE)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

EDVALDO GOMES DO AMARAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO VIA NORTE LTDA - ME (EXECUTADO)

JACKSON MARIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010155-09.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: EDVALDO GOMES DO 

AMARAL, ARACY MOURA DOS SANTOS AMARAL EXECUTADO: 

EXPRESSO VIA NORTE LTDA - ME VISTOS. Considerando que a tentativa 

de penhora de ativos financeiros da executada, via BacenJud, restou 

infrutífera, manifesta-se o exequente requerendo que o direcionamento da 

constrição recaia sobre o CNPJ de suas filiais. Como é cediço, a matriz e 

suas filiais constituem uma universalidade de fato da empresa, inexistindo 

distinção da personalidade jurídica, portanto a criação de CNPJ's próprios 

possui finalidade estritamente tributária e fiscal, não configurando, em 

hipótese alguma separação de patrimônio. Assim sendo, a discriminação 

do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a 

unicidade de patrimônio da pessoa jurídica, que contempla tanto os bens 

da matriz, quanto os de todas as filiais. E dessa unidade decorre a 

possibilidade de que a execução recaia sobre os ativos financeiros das 

filiais na hipótese dos autos, em razão da ausência de bens passíveis de 

penhora da matriz e levando-se em consideração que a penhora sobre 

dinheiro é o primeiro item na ordem de preferência estabelecida no artigo 

835 do Código de Processo Civil. Importante ressaltar que as filiais e a 

matriz devedora possuem todas a mesma raiz de CNPJ (09.465.862). O 

Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, 

sedimentou o entendimento acerca do tema (REsp. 1.355.812/RS, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22/05/2013, DJe 

31/05/2013). Nesses moldes, havendo renitência do devedor em pagar ou 

garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor 

de realização de penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de 

gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e 

constrição de valores/créditos pertencentes ao executado e suas filiais, 

que se encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via 

sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para 

essa espécie de penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa de constrição, 

expeça-se mandado de intimação do devedor. Em sendo infrutífera a 

penhora realizada, intime-se o credor para que requeira o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Providências 

necessárias. Juína/MT, 3 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010235-70.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO (ADVOGADO(A))

JANETE FRANCISCA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR WELLITON DE OLIVEIRA BIRIGUI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010235-70.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: JANETE FRANCISCA DA SILVA 

EXECUTADO: ADEMIR WELLITON DE OLIVEIRA BIRIGUI - ME EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL VISTOS. Considerando que a tentativa de 

penhora de ativos financeiros da executada, via BacenJud, restou 

infrutífera, manifesta-se o exequente requerendo o direcionamento da 

constrição recaia sobre o CNPJ da sua filial. Como é cediço, a matriz e 

suas filiais constituem uma universalidade de fato da empresa, inexistindo 

distinção da personalidade jurídica, portanto a criação de CNPJ's próprios 

possui finalidade estritamente tributária e fiscal, não configurando, em 

hipótese alguma separação de patrimônio. Assim sendo, a discriminação 

do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a 

unicidade de patrimônio da pessoa jurídica, que contempla tanto os bens 

da matriz, quanto os de todas as filiais. E dessa unidade decorre a 
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possibilidade de que a execução recaia sobre os ativos financeiros da 

filial na hipótese dos autos, em razão da ausência de bens passíveis de 

penhora da matriz e levando-se em consideração que a penhora sobre 

dinheiro é o primeiro item na ordem de preferência estabelecida no artigo 

835 do Código de Processo Civil. Importante ressaltar que o CNPJ da 

matriz devedora (00.331.275/0001-08) nada mais é senão uma derivação 

do CNPJ da filial (00.331.275/0002-99). O Superior Tribunal de Justiça, sob 

o rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento acerca do tema 

(REsp. 1.355.812/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 

22/05/2013, DJe 31/05/2013). Nesses moldes, havendo renitência do 

devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido 

expresso do credor de realização de penhora online, de dinheiro, 

respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o 

pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes ao 

executado e sua filial, que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Providências necessárias. Juína/MT, 3 de outubro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-68.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPPE ARRUDA SALLES - ME (REQUERENTE)

VIVIANE SANTIN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))

CRISTIANE RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010218-68.2015.8.11.0025 REQUERENTE: ANDRE FELIPPE ARRUDA 

SALLES - ME REQUERIDO: CRISTIANE RODRIGUES VISTOS. Havendo 

renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e 

sobrevindo pedido expresso do credor de realização de penhora online, 

de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, 

defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes 

aos executados e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. 

Saliento, outrossim, que a teor do Ofício Circular nº 018/GLF/2018 do 

Conselho Nacional de Justiça, a pesquisa realizada com a nova versão do 

regulamento do sistema BACENJUD, publicada em 02/04/2018, também 

contempla as cooperativas de crédito, sendo, portanto, desnecessária a 

expedição ofício para tal providência. Sendo exitosa a tentativa de 

constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor. Em sendo 

infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que requeira o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. 

Providências necessárias. Juína/MT, 3 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-09.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

RAVAIDE DUTRA PEGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR GOMES (REQUERIDO)

ELIANE FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010403-09.2015.8.11.0025. REQUERENTE: RAVAIDE DUTRA PEGO 

REQUERIDO: ELIANE FERREIRA DA COSTA, JULIO CEZAR GOMES 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL VISTOS. Havendo renitência do 

devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido 

expresso do credor de realização de penhora online, de dinheiro, 

respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o 

pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes aos 

executados e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa 

de constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor. Em sendo 

infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que requeira o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. 

Providências necessárias. Juína/MT, 3 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-59.2010.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

SILVANI CANDIDO DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETSCHEID TECHNO S/A (REQUERIDO)

HELOISA MARQUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010120-59.2010.8.11.0025 REQUERENTE: SILVANI CANDIDO DA CUNHA 

REQUERIDO: ETSCHEID TECHNO S/A VISTOS. Havendo renitência do 

devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido 

expresso do credor de realização de penhora online, de dinheiro, 

respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o 

pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes aos 

executados e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa 

de constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor. Em sendo 

infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que requeira o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. 

Providências necessárias. Juína/MT, 3 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010216-64.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010216-64.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: RODRIGO DA SILVA VISTOS. 

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Providências necessárias. Juína/MT, 3 de outubro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000762-82.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))
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LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000762-82.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

EXECUTADO: MARCIO DE OLIVEIRA SOUZA VISTOS. Havendo renitência 

do devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo 

pedido expresso do credor de realização de penhora online, de dinheiro, 

respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o 

pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes aos 

executados e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa 

de constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor. Em sendo 

infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que requeira o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. 

Providências necessárias. Juína/MT, 2 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010070-23.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAION WEMERSON FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010070-23.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: LAION WEMERSON FERREIRA DA SILVA VISTOS. 

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Providências necessárias. Juína/MT, 3 de outubro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010078-05.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VICTOR SANTOS (EXEQUENTE)

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN FER METALURGICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010078-05.2013.8.11.0025 EXEQUENTE: MARCOS VICTOR SANTOS 

EXECUTADO: RN FER METALURGICA LTDA VISTOS. Havendo renitência 

do devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo 

pedido expresso do credor de realização de penhora online, de dinheiro, 

respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o 

pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes aos 

executados e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Considerando que o 

devedor não promoveu o adimplemento do débito no prazo legal, DEFIRO o 

pedido autoral e aplico a multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC. 

Nesses moldes, considerando o cálculo de ID. 13609857, indicado o débito 

no R$ 14.419,57, acrescido da multa de 10% (1441,95), o débito a ser 

penhora ira perfazer o valor total de R$ 15.861,52 (quinze mil oitocentos e 

sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Sendo exitosa a 

tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor. Em 

sendo infrutífera a penhora realizada, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação (art. 523, §3º, CPC) dos bens que guarnecem a 

empresa, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento 

do principal, acrescido de juros e correção monetária Após, intime-se o 

credor para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito. Providências necessárias. Juína/MT, 3 de 

outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010093-66.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MONICA WESTPHAL DUTRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE BRESOLIM FABRIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010093-66.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: MONICA WESTPHAL DUTRA 

EXECUTADO: LUCIANE BRESOLIM FABRIS VISTOS. Havendo renitência do 

devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido 

expresso do credor de realização de penhora online, de dinheiro, 

respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o 

pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes aos 

executados e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Ainda, diligencie-se 

através do sistema RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome 

dos executados e que não possuam restrições de qualquer natureza. 

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor 

para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito. Considerando que na época em que o Sr. Oficial de 

Justiça foi intimar a devedora da penhora registrada no ID. 4162179, ela 

estava em viagem, não tendo sido devidamente cientificada da constrição, 

indefiro o pedido de expedição de alvará formulado pelo credor e, diante 

do tempo já transcorrido, determino a renovação do ato no mesmo 

endereço declinado nos autos. Providências necessárias. Juína/MT, 4 de 

outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-66.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010287-66.2016.8.11.0025 REQUERENTE: COTRIGUACU MOTOSSERRAS 

LTDA - EPP REQUERIDO: EVANDRO RODRIGUES DA SILVA VISTOS. 

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Providências necessárias. Juína/MT, 3 de outubro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 8010034-83.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE MARIA STORQUIO (EXEQUENTE)

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI (ADVOGADO(A))

BOA VISTA SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº: 

8010034-83.2013.811.0025 Exequente: Bernadete Maria Storquio 

Executada: TIM Celular S/A, Vistos. Compulsando os autos, constata-se 

com facilidade que houve constrição indevida de valores de parte ilegítima 

a responder pelo cumprimento de sentença ora em transcurso, o que 

revela a necessidade de levantamento da constrição e restituição ao 

terceiro chargeado em seu patrimônio pela ação irregular do juízo, que ao 

dar execução a pedido de cumprimento de sentença homologatória de 

transação judicial, acabou por bloquear dinheiro da parte que não havia 

celebrado o acordo e, portanto, não era obrigada por ele. Em resumo, 

calha salientar que exequente e executada firmaram transação judicial que 

foi homologada pelo juízo em dezembro de 2013, e pela qual a TIM S/A 

deveria pagar à autora a importância de R$ 4.000,00, que nunca foi 

quitada, e disso é que se iniciou o presente cumprimento de sentença, não 

havendo relação obrigacional alguma da segunda demandada (Boa Vista 

Serviços S/A) com tal ajuste, sendo, portanto, absolutamente incorreta e 

injustificável a constrição de valores no caso em concreto. Desse modo, 

expeça-se alvará judicial em nome da Associação Comercial de São Paulo 

(que é de fato quem gere o SPC naquela localidade), restituindo o valor 

indevidamente penhorado, e, já havendo atualização do crédito, DEFIRO 

bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação financeira por meio do 

sistema Bacen-Jud, exclusivamente da devedora da obrigação, ou seja, 

TIM S/A. Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da 

medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio. Uma vez 

efetivada com sucesso a penhora, certifique-se e dê-se vista à parte 

executada, para que no prazo legal, querendo, ofereça embargos. Na 

hipótese de não ser encontrado valor ou encontrado em valor mínimo, 

intime o exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juína/MT, 4 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-82.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS (EXEQUENTE)

JARBAS ANTONIO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA JACOMEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010128-36.2010.8.11.0025 Exequente: Amarildo Teixeira Xavier 

Executado: Claudio Nir Vistos, etc. Trata-se de embargos à execução 

apresentados no curso de cumprimento de sentença que condenou o 

embargante a “RESTITUIR a quantia paga pelo requerente no valor de R$ 

4.627,50 (quatro mil seiscentos e vinte e sete e cinquenta centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m. desde a citação e correção 

monetária desde a data em que se efetivou o pagamento pelo autor”. De 

acordo com o embargante, consubstanciado na hipótese delineada na 

alínea “d”, do inciso IX, do art. 52 da Lei 9.099/95 (ocorrência de causa 

impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à 

sentença), o procedimento executivo deveria ser extinto, seja porque 

inexiste direito de crédito em favor do embargado, seja porque tal direito 

teria se esgotado, havendo nítida hipótese de compensação de débitos e 

créditos na situação versanda, já que o objeto do litígio inicial (motocicleta 

Sundown / STX 200, ano e modelo 2006/2007, cor amarela chassi número 

94J2XHEM67M000391 RENAVAM número 922001537) sempre esteve em 

poder do exequente, que permaneceu usufruindo do bem, mesmo com as 

restrições de gravame que foram o mote do pedido de resolução 

contratual. Vale dizer: de acordo com o devedor, malgrado a resolução do 

negócio jurídico tenha sido declarada e determinada a restituição do valor 

pago pelo promitente comprador, não ocorreu o desfazimento total da 

avença, porque o adquirente permaneceu usando a coisa negociada como 

se sua fosse. Afirma, assim, ser credor do direito de compensar todo 

tempo de uso da coisa pelo exequente/embargado, que segundo afirma 

soma o montante de R$ 13.262,22 ( treze mil duzentos e sessenta e dois 

reais e vinte e dois centavos), que corresponderia à correção monetária 

do valor da coisa alienada e não restituída. Por fim, alega que mesmo que 

se quisesse dar guarida à pretensão executória, há excesso de execução 

porque o valor correto devido seria de R$ 12.192,55 (doze mil cento e 

noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), ou seja, haveria um 

excesso de execução de R$ 9.730,76, segundo a memória de cálculo 

trazida na peça impugnativa. Manifestando-se sobre os embargos, afirma 

o exequente que a moto realmente esteve em seu poder, mas isso não 

retiraria o direito ao crédito expresso na sentença, aduzindo que a 

motocicleta não foi restituída porque o valor devido não teria sido pago. 

Aduz, ademais, que não há que se falar em atualização do valor do bem, 

que como móvel que é, não se valoriza no tempo e sim perde seu valor 

com o passar dos anos, aduzindo, ainda, que não há que se admitir a 

alegação de excesso de execução, na medida em que inexiste memória de 

cálculos regular que possa demonstrar a correção ou não dos 

argumentos brandidos pelo demandado, que ora diz haver excesso de 

mais de quatorze mil reais, ora aponta se ele da ordem de nove mil, 

setecentos e trinta reais e setenta e seis centavos. É o relatório. DECIDO 

Dois são os temas a serem enfrentados no caso em tela, e como a 

questão da superveniência de fato modificativo do direito de crédito é 

prejudicial à discussão sobre o excesso de execução, evidente que deve 

ela ser conhecida primeiramente. Compulsando atentamente o conteúdo 

decisório ora em execução, verifica-se com facilidade que a discussão 

original se refere à resolução de negócio jurídico de compra e venda de 

uma motocicleta, porque, de acordo com o adquirente, após pagar o preço 

e consertar o veículo, quando foi revende-lo a terceiros, não conseguiu 

alcançar seu intento, porque descobriu que a moto estava com gravame 

judicial e que o bem não se encontrava livre e desembaraçado. Por isso, 

entendeu o juízo que o negócio deveria ser resolvido e as partes 

retornadas ao status quo anterior à celebração da avença, isto é, haveria 

de se restituir o valor pago pela coisa e ao mesmo tempo devolver-se a 

motocicleta alienada, tendo tal situação ficado explicitamente salientada no 

texto decisório ao assinalar: “Portanto, tendo havido o pagamento pelo 

autor, exigível a restituição ao status quo ante cuja rescisão contratual se 

impõe”. Em verdade, a discussão está em saber se existe, como quer o 

embargado, esse direito de retenção do pagamento até que o bem tenha 

sido devolvido, ou mesmo se há possibilidade de compensação entre uma 

coisa e outra, já que passaram-se longos anos e a celeuma judicializada 

ainda não se resolveu por inteiro. A solução da questão está na própria 

sentença, que reportando-se à jurisprudência dos Tribunais Estaduais, 

assinalou em caso semelhante que: “Observação quanto ao dever de 

devolução do veículo, quando do recebimento da restituição do preço” 

(TJ-SP-APL: 992070266165 SP , Relator: Edgard Rosa, Data de 

Julgamento: 03/11/2010, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 12/11/2010). Desse modo, porque a restituição das partes ao 

status que possuíam até a sentença depende de um agir do devedor (a 

restituição do preço recebido), não pode ele invocar a mora da outra 

parte, como causa de compensação ou dispensa do dever de pagar o que 

deve, na forma como determinada na sentença. É certo que se a coisa 

não for restituída, se for restituída depreciada, ou se houver prova do uso 

dela por esse período todo pelo credor, caberá ao ora executado o direito 

de cobrar alugueres desse tempo de uso, perdas e danos pela 

depreciação da coisa ou outros prejuízos que porventura aponte existir, 

mas isso não serve, de modo algum, à justificativa de não pagar o que foi 

condenado, ou mesmo compensar um crédito que não é líquido e certo (a 

depreciação do veículo, o aluguel pelo uso), por outro que decorre de um 

título judicial impassível de alteração, porque acobertado pela coisa 

julgada. Desse modo, afasto a tese principal e passo à análise do 

argumento atinente ao excesso de execução, porque ao reverso do que 

pretende o credor, a obrigação exarada no art. 525, §§4º e 5º, é tão 

somente de que o devedor, ao alegar excesso de execução indique “de 

imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo 

discriminado e atualizado de seu cálculo”, e isso foi feito, ainda que de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 330 de 610



modo lacônico e superficial. Pois bem, a discussão nesse particular incide 

sobre o real valor do crédito em excussão, o que mais uma vez nada tem 

de correto ou adequado na argumentação do devedor, que tentando 

interpretar o título judicial, decidiu que a atualização dos valores 

exequendos deveria ser feita somente até a data da sentença, o que é 

esdruxula ideia, e não merece guarida. Assim, deve mesmo o valor da 

condenação (R$ 4.627,50) ser corrigido, monetariamente, da data de seu 

dispêndio (junho de 2010) e aplicados juros de mora a partir da citação 

(novembro de 2010), até o efetivo pagamento, incidindo, ainda e tão 

somente, a multa de 10% a que alude o art. 523, § 1º do NCPC, porque 

indevidos honorários em qualquer fase do processo em 1º grau nos 

juizados especiais. Por conseguinte, rejeito os embargos à execução, e 

determino que o exequente de impulso á execução, no prazo de 10 dias, 

pena de extinção, nos termos do art. 53, § 4º da Lei n. 9.099/95. Sem 

custas nem honorários, ex vi dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Publique-se. Às providências. Juína (MT), 4 de outubro de 2.018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010480-86.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLAUDETE BURIOLA (REQUERENTE)

MARCELO ROCHA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010480-86.2013.8.11.0025 EXEQUENTE: CLAUDETE BURIOLA 

EXECUTADO: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - 

EM RECUPERACAO JUDICIAL VISTOS. Trata-se de ação de cumprimento 

de sentença verbalizado por CLAUDETE BURIOLA em face de SOCIEDADE 

COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL. Consoante teor da decisão prolatada nos autos do processo nº 

Processo 0398439-14.2013.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, foi decretada a 

recuperação judicial da devedora. Com efeito, é do juízo da falência e 

recuperação judicial a competência para pagamento de créditos, sendo 

vedada a prática por outros juízo de qualquer ato que comprometa o 

patrimônio da devedora. Nesse sentido, é a orientação do STJ, colha-se: 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CREDOR TRABALHISTA. APROVAÇÃO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 

DECISÃO LIMINAR RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE CONFLITO. 

FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE COMPETÊNCIA. 1. Após aprovado e 

homologado o plano de recuperação judicial, é do juízo de falências e 

recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de 

execução relacionados a ações expropriatórias movidas contra a 

empresa devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu 

que, na recuperação judicial, a competência de outros juízos se limita à 

apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato 

que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no CC 132.285/SP, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 

19/05/2014) 'COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI N. 

11.101/2006, ART. 6º, § 4º. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. 

PRAZO DE 180 DIAS. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. 

PROVA DO RETARDAMENTO. AUSÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. I. O deferimento da recuperação judicial 

carreia ao Juízo que a defere a competência para distribuir o patrimônio da 

massa falida aos credores conforme as regras concursais da lei 

falimentar . II. A extrapolação do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 

4º, da Lei nº 11.101/2005 não causa o automático prosseguimento das 

ações e das execuções contra a empresa recuperanda, senão quando 

comprovado que sua desídia causou o retardamento da homologação do 

plano de recuperação. III. Agravo regimental improvido.' (AgRg no CC nº 

113.001/DF, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe de 

21/3/2011).[g.n.] Por sua vez, o Enunciado 51 do FONAJE dispõe que os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir tão somente até a 

sentença de mérito, para a constituição do título executivo judicial, logo a 

extinção do presente cumprimento de sentença é a medida que se impõe. 

Destaque-se, outrossim, que o crédito exequendo poderá ser habilitado 

perante o juízo da falência, nos termos do disposto no art. 9º e seguintes 

da Lei nº 11.101/2005, por meio de requerimento formal do próprio credor 

e instruído com a devida certidão de crédito. Ante ao exposto, 

considerando a recuperação judicial/falência da executada, DECLARO 

EXTINTA a presente execução de título judicial, com fundamento no 

Enunciado 51 FONAJE. Transitada em julgado, expeça-se a certidão de 

crédito ao exequente e, após, nada sendo requerido arquive-se com as 

cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-57.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER (ADVOGADO(A))

Aline Cristina Machado Flores (ADVOGADO(A))

DANNILO PRETI VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILBER NORIO OHARA (ADVOGADO(A))

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010275-57.2013.8.11.0025 EXEQUENTE: DANNILO PRETI VIEIRA 

EXECUTADO: TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

VISTOS. Trata-se de ação de cumprimento de sentença verbalizado por 

DANNILO PRETI VIEIRA em face de TUT Transportes Ltda. Consoante teor 

da decisão prolatada nos autos do processo nº 24716-15.2015.811.0041 

– Código 215922, da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial 

e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, foi decretada a recuperação judicial 

da devedora na data de 12.06.2007 e, recentemente, convolada em 

falência, conforme decisão exarada em 25.06.2013. Com efeito, é do juízo 

da falência e recuperação judicial a competência para pagamento de 

créditos, sendo vedada a prática por outros juízo de qualquer ato que 

comprometa o patrimônio da devedora. Nesse sentido, é a orientação do 

STJ, colha-se: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TRABALHISTA. APROVAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NA INSTÂNCIA DE 

ORIGEM. DECISÃO LIMINAR RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE 

CONFLITO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE COMPETÊNCIA. 1. Após aprovado e 

homologado o plano de recuperação judicial, é do juízo de falências e 

recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de 

execução relacionados a ações expropriatórias movidas contra a 

empresa devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu 

que, na recuperação judicial, a competência de outros juízos se limita à 

apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato 

que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no CC 132.285/SP, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 

19/05/2014) 'COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI N. 

11.101/2006, ART. 6º, § 4º. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. 

PRAZO DE 180 DIAS. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. 

PROVA DO RETARDAMENTO. AUSÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. I. O deferimento da recuperação judicial 

carreia ao Juízo que a defere a competência para distribuir o patrimônio da 

massa falida aos credores conforme as regras concursais da lei 

falimentar . II. A extrapolação do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 

4º, da Lei nº 11.101/2005 não causa o automático prosseguimento das 

ações e das execuções contra a empresa recuperanda, senão quando 

comprovado que sua desídia causou o retardamento da homologação do 

plano de recuperação. III. Agravo regimental improvido.' (AgRg no CC nº 

113.001/DF, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe de 

21/3/2011).[g.n.] Por sua vez, o Enunciado 51 do FONAJE dispõe que os 
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processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir tão somente até a 

sentença de mérito, para a constituição do título executivo judicial, logo a 

extinção do presente cumprimento de sentença é a medida que se impõe. 

Destaque-se, outrossim, que o crédito exequendo poderá ser habilitado 

perante o juízo da falência, nos termos do disposto no art. 9º e seguintes 

da Lei nº 11.101/2005, por meio de requerimento formal do próprio credor 

e instruído com a devida certidão de crédito. Ante ao exposto, 

considerando a recuperação judicial/falência da executada, DECLARO 

EXTINTA a presente execução de título judicial, com fundamento no 

Enunciado 51 FONAJE. Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Cível Especializada 

em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos 

do processo nº 24716-15.2015.811.0041 – Código 215922, solicitando a 

indicação de conta judicial para transferência do numerário bloqueado no 

ID. 9887237. Transitada em julgado, expeça-se a certidão de crédito ao 

exequente e, após, nada sendo requerido arquive-se com as cautelas de 

praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000821-36.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (EXEQUENTE)

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RICARDO GREGIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº: 

1000821-36.2017.8.11.0025 Exequente: R.R. BERNARDO - ME Executado: 

Edson Ricardo Gregio Vistos, Cuida-se de ação executória proposta por 

microempresa, devidamente cadastrada no SIMPLES, e, portanto, 

detentora das prerrogativas legais de tratamento diferenciado, inclusive, 

no que pertine ao direito de figurar como autor nas ações de menor 

complexidade sujeitas ao rito sumaríssimo, ex vi do que estabeçece o art. 

74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas). 

Entretanto, ao se compulsar os autos, mais uma vez se constata o quão 

mal compreendida foi a intenção do legislador e infeliz a opção por tornar 

os juizados especiais em órgão competente para processar e julgar ações 

que se distanciam de sua finalidade, como, por exemplo, demandas de 

consumo e contra a Fazenda Pública – independente de valor – e outras 

em que figuram como autoras pessoas jurídicas de direito privado, porque 

tal configuração somente serviu a abarrotar escrivanias judiciais de 

demandas que não se coadunam com o espírito da norma originalmente 

imaginada para funcionar como uma justiça mais célere, informal e 

destinada a solucionar os conflitos classificados como ‘pequenas causas’. 

Diz-se isso porque salta aos olhos no caso em concreto que a única 

serventia da execução proposta é dispensar a credora de recolher custas 

de distribuição, porque na sequência, o feito se desvirtuou por completo, 

já que o devedor somente depois de inúmeras repetições de atos 

citatórios foi encontrado e mesmo assim para comparecer ao feito e se 

dizer hipossuficiente, morador de cidade distante mais de mil quilômetros 

da sede do juízo e sem condições de honrar o débito cobrado. Não 

precisa grande esforço intelectivo para se deduzir que desde então a 

execução se arrasta, fugindo do escopo legal, com idas e vindas 

buscando penhorar bens e intimar o devedor, repita-se, há milhares de 

quilômetros da Comarca e sem nenhuma efetividade. Diga-se, portanto: o 

rito sumaríssimo não foi pensado para que empresas, pequenas, médias 

ou grandes, se utilizassem da norma para promover uma espécie de 

balcão de cobranças ou um modelo de vara especializada de cobranças e 

execuções de pequeno valor, salientando o legislador no art. 53 da Lei n. 

9.099/95 que: “§4º. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. De mais a mais, é evidente que a inicial também não 

cuidou de observar a regra definida no Enunciados 135[1] do FONAJE, 

que exige para a comprovação da legitimidade das sociedades 

microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo rito 

sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda, 

porque o extrato juntado demonstra a situação cadastral na data de 

abertura da microempresa e não no momento da celebração do negócio e 

os documentos apontados à execução, não satisfazem o requisito de 

controle da emissão regular do documento fiscal atinente ao negócio 

cobrado. Sendo assim, porque a pretensão não se amolda à ideia de 

celeridade e informalidade da norma de regência dos JECs, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 

51, IV, c/c. art. 53, § 4º da Lei n. 9.099/95. Sem custas nem honorários, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em 

julgado, arquive-se. Às providências. Juína/MT, 29 de agosto de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] “O acesso da microempresa ou 

empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da 

comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda” (XXVII Encontro – 

Palmas/TO).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-78.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO RURAL JUINENSE ORGANIZADA PARA AJUDA MUTUA 

(REQUERIDO)

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010131-78.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

EXECUTADA: ASSOCIAÇÃO RURAL JUINENSE ORGANIZADA PARA 

AJUDA MUTUA Vistos, etc. Embargos à execução aviados em face de 

título extrajudicial posto à execução perante os Juizados Especiais Cíveis, 

o qual, segundo o embargado, estaria fulminado pela intempestividade, 

porque aplicando a regra do art. 914 do NCPC ao rito sumaríssimo, o prazo 

de oposição dos embargos se contaria, independentemente da existência 

de constrição judicial, da juntada do mandado de citação da devedora a 

pagar o débito, o que teria ocorrido mais de anos antes do oferecimento 

dos embargos à execução. Diretamente ao ponto, porque a questão 

prelibatória é prejudicial a qualquer outra matéria discutida nos embargos, 

há que se destacar que muito ao reverso do que afirma o embargado, no 

âmbito dos Juizados Especiais, porque se cuida de microssistema especial 

que somente contempla aplicação das normas do NCPC por 

subsidiariedade, a regra para contagem do prazo para embargar à 

execução é a mesma de toda estrutura da norma, ou seja, os atos se 

realizam em audiência, porque a oralidade é princípio vetor dessa 

modalidade de rito processual, verbis: “No âmbito dos juizados especiais 

cíveis, os prazos processuais têm seu termo inicial a partir da data da 

intimação ou ciência do ato e não como disposto no CPC, nos termos do 

enunciado nº 13 do Fonaje. O mandado de citação, intimação, penhora e 

avaliação foi cumprido em 02/10/2013 (fl. 59), data também em que foi 

intimado da audiência de conciliação a ser realizada em 09/10/2013, a qual 

não compareceu (fl. 60). Ocorre que o recorrente opôs embargos à 

execução no dia 23/05/2014, logo, intempestivo, já que fora do prazo legal 

de 15 dias. Sentença mantida. Recurso improvido”(TJRS; RCív 

0066501-81.2016.8.21.9000; Encantado; Segunda Turma Recursal Cível; 

Relª Juíza Vivian Cristina Angonese Spengler; Julg. 24/05/2017; DJERS 

29/05/2017). Consolidando essa ideia, o FONAJE editou, no XXIX Encontro, 

o Enunciado 145 que assinala: “A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial (XXIX Encontro – Bonito/MS)”. Desse modo, se, realmente foi 

o embargante/executado intimado a comparecer ao ato concentrado 

(audiência preliminar) para inclusive apresentar “contestação”, em agosto 

de 2016, era nesse ato ou até ele o momento processual adequado para 

oposição dos embargos à execução, e não da intimação da penhora, 

como entendeu a devedora. Assim, de fato há de se reconhecer que 

como embargos à execução a peça processual carreada aos autos pela 

devedora é mesmo intempestiva. Ocorre que, conforme bem denotado 

pela ré , aqui não se está a tratar de ação de execução de título 

extrajudicial, exatamente porque como a própria credora anunciou ao 

ajuizar a demanda, os títulos postos à cobrança não possuem força 

executiva própria, e, por conseguinte, o procedimento deveria ser 

monitório ou ordinário, como, aliás, optou a exequente ao aduzir 
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expressamente que pretendia a cobrança, pelo rito comum, do crédito 

consubstanciado nas notas de venda, duplicatas e cupons acostados à 

inicial. Vale dizer: o equívoco processual foi causado pelo próprio juízo, 

que desde o recebimento da inicial, tratou a ação como se execução 

fosse, havendo-se de corrigir essa falha, no caso presente. Assim, 

correto seria determinar-se a adequação da marcha processual, 

regularização do procedimento, para que se processasse como ação de 

cobrança que é, todavia, ao se compulsar as dezenas de documentos que 

aparelham a pretensão, afere-se com tranquilidade, que ao menos em 

sede de juizados especiais, a ação é absolutamente descabida e não 

comporta continuidade. É que vige o entendimento no âmbito dos Juizados 

Especiais (Enunciado 135), que “O acesso da microempresa ou empresa 

de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da 

comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda”, o que nem de longe as 

notas de venda de combustível atendem. E antes que se diga que a 

exigência é inconstitucional, por impedir o livre acesso das microempresas 

ao Judiciário, relembre-se que é da essência de todo sistema processual 

baseado na civil law (sistema romano-germânico), a enumeração de 

requisitos, mais ou menos formalistas, dependendo do sistema processual 

adotado, que devem ser preenchidos para a propositura da ação e nisso 

não existe inconstitucionalidade, limitação ou vedação de acesso ao 

Judiciário alguma a ser declarada. Dessarte, malgrado as vozes contrárias 

– quase todas da doutrina oriunda da advocacia – exigir que a 

microempresa comprove sua condição atual – e não aquela do momento 

de sua constituição – e que a demanda, quando creditória, venha 

aparelhada pelo documento fiscal que a habilita a agir como pessoa 

jurídica merecedora do tratamento diferenciado preconizado na Lei, não é 

absurdo nem ilegalidade alguma, e pode e deve ser objeto de controle pelo 

juízo, na admissão das demandas propostas pelas MEs e EPPs, em juízo. 

Portanto, constatada que a ação de cobrança se baseia em documentos 

que não atestam negócios jurídicos celebrados sob o manto do regime 

tributário diferenciado que se aplica às micro e pequenas empresas, que 

para litigar sob o rito sumaríssimo devem comprovar suas situações 

jurídico-tributárias atualizadas perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, o que longe está de 

corresponder à realidade no caso presente, outra solução não há senão 

reconhecer a hipótese de extinção da ação por ausência de uma de suas 

condições específicas. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. Juína/MT, 4 de outubro 

de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000457-64.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDIPO CHRISTIANO MOYA (EXEQUENTE)

RAFAEL GIL SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO (ADVOGADO(A))

VANDERLEIA FERREIRA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº: 

1000457-64.2017.8.11.0025 Embargante: Vanderleia Ferreira Martins 

Embargado: Édipo Christiano Moyá Vistos, etc. Trata-se de execução de 

título extrajudicial aparelhada por título de crédito (cheque) no valor de R$ 

1.250,00 e nominal a Claudio Nascimento, que teria circulado, por endosso, 

ao credor, que agora pretende o pagamento da cártula, vencida em maio 

de 2015 e impaga até o presente momento. Devidamente citado, o 

executado não realizou a quitação espontânea da obrigação, aviando 

embargos à execução, que na dicção da Lei n. 9.099/95, processam-se 

nos mesmos autos que a ação executiva, afirmando, em preliminar, ser o 

exequente ilegítimo a figurar no polo ativo, na medida em que o título de 

crédito teria circulado sem qualquer endosso a habilitar o suposto credor a 

reclamar o pagamento da promessa de pagamento consubstanciada na 

cártula. Ainda em sede prejudicial ao mérito, afirma que o cheque tinha 

vencimento em maio de 2015 e, portanto, desse prazo passava a correr o 

lapso de 6 meses definido na LUG para a exequibilidade da cártula, o que 

foi em muito desobedecido pelo credor, que somente ajuizou a ação 

executiva dois anos após o vencimento, ou seja, em maio de 2017, 

estando a ação executiva fulminada pela prescrição. Relatados os fatos, 

diretamente ao ponto, a tese da ilegitimidade ativa é claramente absurda e 

desprovida de plausibilidade, porque, como é de sabença comum, o 

cheque como título de crédito que é, circula por mero endosso aposto no 

verso ou anverso da cártula e, nesse diapasão, da simples leitura do 

documento creditício acostado aos autos, se percebe com facilidade que 

houve endosso em preto no caso presente, sendo perfeitamente válida a 

circulação da cártula. Relembre-se que o cheque caracteriza-se por sua 

autonomia e cartularidade, sendo da natureza do título a sua circulação, 

dando-se a formalidade apenas no caso de ser o mesmo nominal, situação 

em que, segundo o artigo 27 da Lei do Cheque, somente poderá circular 

se regularmente endossado, inexistindo forma específica nem qualquer 

limitação ao número de endossos, bastando que ele exista, para que seja 

legitima a circulação da ordem de pagamento. Essa a posição da nossa 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - CHEQUES 

-PRESCRITOS - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - CHEQUES TRANSFERIDOS 

VIA ENDOSSO - PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO 

COMERCIAL - REJEITADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO 

DEMONSTRADA - ENDOSSO EM PRETO - TRANSMISSIBILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. É lícita a transmissibilidade do crédito no cheque 

pelo endosso, circunstância da própria essência do negócio jurídico 

incorporado ao título. (TJ/MT 2ª CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 51145/200, DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL – RELATOR). 

Assim, afasto a preliminar. Noutro passo, assinala a autora que a 

pretensão executória se encontra fulminada pelo decurso do tempo, e 

nesse ponto a razão lhe assiste. A ação executiva de títulos de crédito 

tem prazo prescricional exíguo, exatamente pelo caráter cambiariforme de 

tais documentos, sendo que o cheque somente se constitui em título 

executivo autônomo se cobrado no lapso de seis meses a partir da data 

de apresentação, que é de trinta dias, consoante se infere dos artigos 33 

e 59, ambos da Lei nº 7.357/85. Portanto, se o vencimento era maio de 

2015, entre tal data e o ajuizamento da execução decorreram 2 anos, ou 

seja, quando do ajuizamento da execução o título que a instrui já se 

encontrava prescrito de há muito tempo. Ante o exposto, reconheço a 

prescrição do título que aparelha a execução e julgo-a extinta, com fulcro 

no artigo 485, IV, do CPC. Intime-se, arquivando-se após o trânsito em 

julgado. Cumpra-se. Juína/MT, 4 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001086-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

ROSELI DA SILVA AMORIM CHAVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 CERTIDÃO Intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o dia 

25/10/2018 às 16h00min, com o(a) perito(a) Dr(a). Luiz Carlos Pieroni, 

fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá portar laudos e 

receituários médicos que possuir, conforme determinado pela Portaria n. 

86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo de quinze dias, 

a indicação de assistentes técnicos. Mirassol D'Oeste - MT, 5 de outubro 

de 2018. Cleusa Roberto do Carmo Gestora Judiciaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231420 Nr: 2625-69.2015.811.0011
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Autos n.º 2625-69.2015.811.0011 – Código: 231420

Vistos.

Em que pese os autos me terem vindo conclusos ante o aporte da 

manifestação da requerida de fls. 62, tal não enseja óbice ou sequer 

interfere na decisão de fls. 61, uma vez que a autora já discordara da 

avaliação realizada nos autos, razão pela qual DETERMINO o cumprimento 

do referido decisum.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 20 de março de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231420 Nr: 2625-69.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Milan dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D´OESTE

PRIMEIRA VARA - GABINETE

Autos sob Código nº 231420

 Vistos.

 Os autos vieram conclusos ante a impugnação pelo requerente às 

fls.53/54 da avaliação realizada à fls.52 sob o fundamento de que o valor 

avaliado foi bem abaixo do de mercado, requerendo nova avaliação.

 Pois bem. Acerca de tal pedido, preceitua o art. 873 do Código de 

Processo Civil, que a autorização para realização de nova avaliação 

depende da demonstração pela parte interessada da ocorrência de erro 

na avaliação ou dolo do avaliador, de majoração ou diminuição no valor do 

bem após a avaliação, ou, ainda, fundada dúvida sobre o valor estipulado.

 In casu, analisando detidamente a avaliação realizada e impugnada, 

entendo pertinente o pedido formulado às fls.53/54, eis que atribuiu valor 

ao bem sem justificar qual parâmetro adotado, ensejando dúvida. Assim, 

com fulcro no artigo 873, III do CPC, DETERMINO a realização de NOVA 

AVALIAÇÃO do bem imóvel penhorado por meirinho desta comarca.

 EXPEÇA-SE mandado de avaliação, consignando o prazo de vinte (20) 

dias para entrega do laudo. Uma vez vindo aos autos o atual auto de 

avaliação, independentemente de novo despacho, INTIMEM-SE ambas as 

partes para se manifestarem sobre o laudo de avaliação no prazo de dez 

(10) dias, consignando que o silêncio valerá pela concordância com o 

mesmo.

 Caso haja concordância, expressa ou tácita, por parte de ambos os 

litigantes, ficará o laudo, desde já, HOMOLOGADO.

 Caso haja discordância de qualquer das partes acerca do laudo de 

avaliação, venham-me CONCLUSOS para decisão.

 De tudo cumprido, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, com observância das formalidades legais, expedindo-se o 

necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D`Oeste/MT, 27 de janeiro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231420 Nr: 2625-69.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Vistos.

Considerando que a parte autora se manifestou às fls.53/54 quanto à 

avaliação judicial de fl.52, nos termos do art.874,NCPC, à parte ré para se 

manifestar em 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS à apreciação.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 263727 Nr: 3484-80.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Roberto do Carmo, Carlos Roberto do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto do Carmo Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maikon Carlos de Oliveira - 

OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Os autos vieram conclusos ante o pedido reiterado de concessão do 

benefício de Justiça Gratuita às fls. 94/97. Pois bem.

 Em análise detida aos autos, verifico que o Requerente Oscar Roberto do 

Carmo percebe remuneração que atinge o critério definido como 

hipossuficiente, nos termos do art. 98 do CPC/15 e Resolução nº 134, de 7 

de dezembro de 2016 da Defensoria Pública da União, mais precisamente 

em seu art. 1º, in verbis:

“Art. 1º. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de 

assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2º da Resolução 

CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

 Deste modo, considerando que a renda mensal de Oscar Roberto do 

Carmo é de R$ 2.014,29 (dois mil e catorze reais e vinte e nove centavos) 

conforme apresentado às fls.96, mister reconhecer a sua condição de 

hipossuficiência em relação às custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 98 do CPC/15.

Já quanto ao requerente Carlos Roberto do Carmo, o percebimento mensal 

ultrapassa os limites exigidos para integrar a condição de hipossuficiência, 

ou seja, sua renda mensal é de R$ 3.652,17 (três mil e seiscentos e 

cinquenta e dois reais e dezessete centavos) conforme se extrai das fls. 

97, além do estipulado pela Resolução n. 134 de 07/12/2016 da DPU.

 Não bastasse isso, tem-se que o mesmo encontra-se assistido por 

advogado particular, razão pela qual, diante de todas as circunstâncias 

acima elencadas, tenho que cai por terra, assim, a alegada 

hipossuficiência econômica do Requerente.

Assim sendo, o art. 456 da CNGC/MT prevê expressamente que a regra é 

a do recolhimento no ato da distribuição da inicial, todavia, há exceção no 

caso de comprovada impossibilidade momentânea, a qual deve ser 

devidamente analisada por esta Magistrada.

Portanto, considerando o elevado valor da inicial, entendo ser necessário 

no presente caso a autorização para recolhimento das custas ao fim da 

demanda, a qual será suportada por Carlos Roberto do Carmo, com o fito 

de garantir o acesso à justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO 

PROCESSO. POSSIBILIDADE. O escopo do benefício da gratuidade de 

justiça é propiciar o acesso à Justiça daqueles que não tem condições de 

pagar as despesas do processo, sendo certo que eventual higidez 

econômica não se extrai, apenas da condição de proprietário de bem 

imóvel, também, deve levar em conta os gastos e despesas que, 

razoavelmente, intui-se desembolsar pessoa com dois dependentes. 

Hipossuficiência econômica momentânea hábil a fundamentar a 

possibilidade de recolhimento das custas ao final do processo na forma do 

pedido formulado na inicial. Conhecimento e provimento do recurso. (TJ-RJ 

- AI: 00399506020138190000 RJ 0039950-60.2013.8.19.0000, Relator: 

DES. ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 12/09/2013, 
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VIGÉSIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 04/11/2013 

15:42).

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGATIVA 

SEGUIMENTO – ART. 557, CAPUT, DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA - PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO 

- IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE, CONFORME 

ESTABELECE O ITEM 2.14.2 DA CNGC - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS 

NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA - 

RECURSO DESPROVIDO.

Não merece reparo a negativa de seguimento a recurso de agravo de 

instrumento manifestamente improcedente e em confronto a jurisprudência 

dominante do STJ a respeito do indeferimento da assistência judiciária.

A simples declaração do interessado no sentido de que não tem 

condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio 

ou de sua família, por se tratar de presunção relativa, pode ser afastada 

pelo julgador, fundamentadamente. (STJ, AgRg no AREsp 607.252/SP).

O pagamento das custas processuais no final do processo apenas se 

admite mediante a demonstração pela parte da sua incapacidade 

momentânea para o pagamento, consoante o item 2.14.2 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça. (TJMT - AgR 

153052/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 02/12/2015).” 

(negritos nossos)

Contudo, ressalto que as despesas processuais, tais como as tidas com 

diligências, distribuição de Carta Precatória, serão arcadas pelo Sr. Carlos 

Roberto do Carmo sempre que necessário.

RECEBO a inicial, pois preenchidos os requisitos legais (arts. 319 e 320 do 

CPC) e na oportunidade, DEFIRO as benesses da justiça gratuita ao 

requerente Oscar Roberto do Carmo, podendo revoga-las a qualquer 

momento acaso altere a situação fática dos autos.

Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 

do NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como do 

“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus 

boni iuris e periculum in mora, respectivamente.

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC).

Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos acima 

expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim assevera:

“Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora 

interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, 

única forma de contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade 

substancial: a vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 

porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”.

No tocante ao primeiro requisito, qual seja a relevância do direito 

perseguido, restou demonstrado a sua plausibilidade consoante 

documentações instruídas na inicial, onde restou, ainda que sumariamente, 

demonstrado que o inventariante vem vendendo os semoventes sem a 

devida autorização judicial, dilapidando o espólio.

 Quanto ao segundo requisito, periculum in mora, tenho que a permanência 

dos semoventes com o inventariante ocasionará danos à reclamante, 

conquanto tenha se repetido o episódio de venda de gado sem 

autorização e conhecimento dos demais herdeiros, ficando evidente a 

dilapidação dos bens do espólio.

 Ora, medida mais segura e justa senão a de vender os semoventes, 

ficando resguardada a quota parte devida a cada herdeiro, evitando-se 

eventual venda sem autorização dos respectivos semoventes, bem como 

a diminuição do patrimônio deixado pelo de cujus. Senão, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA A 

VENDA DE ANIMAIS. CONCORDÂNCIA DOS ÚNICOS HERDEIROS. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A CREDORES ANTE A EXISTÊNCIA DE BENS DE 

RAIZ DE MAIOR VALOR. Em resposta a pedido conjunto dos dois únicos 

herdeiros (maiores e capazes) dos bens deixados por morte da genitora, 

os quais postularam autorização para a venda de 690 animais, o julgador 

decidiu pela realização de avaliação judicial do gado de propriedade do 

Espólio para posterior venda, diante da existência de credores do espólio. 

Os agravantes sustentam ser dispensável a medida, uma vez que levaram 

aos autos avaliação por médico veterinário de confiança dos herdeiros, e 

dizem ser urgente que a comercialização dos animais ocorra até 30-04 do 

corrente. Assiste razão aos agravantes, pois a estimativa de preço dos 

semoventes representa cerca de 10% do valor dos bens inventariados, 

compostos, no mais, por bens de raiz. Assim, autorizar a venda, mesmo 

ante a circunstância de haver credores hipotecários e execuções contra 

a inventariada, não tem potencial de causar prejuízo a estes, pois o 

somatório de todos os débitos alcança, no máximo, 20 a 25% do restante 

dos bens. Outrossim, a urgência do provimento judicial está respaldada em 

ofício da Inspetoria de Defesa Agropecuária noticiando a conveniência de 

comercialização dos animais até 30-04-2018. DADO PROVIMENTO, EM 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70077474922, 

Oitava Câmara Cível, Tri"bunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 25/04/2018)”

Diante do exposto, DETERMINO que o Sr. meirinho proceda à constatação 

dos semoventes no Sítio Santa Maria, registrado na matrícula nº 29756 

(fls. 29, dos autos 229668), bem como à avaliação dos mesmos.

 Nessa toada, DEFIRO a tutela de urgência, oportunidade em que 

AUTORIZO a venda de todos os semoventes do acervo do espólio de 

Agnelo Roberto do Carmo, devendo o valor apurado com a venda ser 

depositado em conta judicial vinculado ao presente feito, devendo ser 

comprovado o depósito nos autos.

INTIME-SE o requerido da presente decisão, para que permita a venda e 

retirada dos semoventes, não criando qualquer tipo de embaraço, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

OFICIE-SE ao INDEA-MT, para que forneça relatório pormenorizado 

constando a quantidade e movimentação do rebanho pertencente ao 

espólio de Agnelo Roberto do Carmo, bem como do requerido José 

Roberto do Carmo Sobrinho, compreendido entre janeiro de 2015 até a 

presente data, abstendo-se que emitir novas guias de transporte de 

animais (GTA), sem a devida autorização judicial.

CITE-SE o requerido e os demais herdeiros apontados às fls. 16 para, 

querendo, responder à ação no prazo legal.

Após, À autora para querendo apresentar impugnação, ou ratificar a já 

constante nos autos (art. 351 do CPC/15).

Por fim, dê-se vistas ao MPE para manifestação.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 17531 Nr: 1347-19.2004.811.0011

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Antônio Dovídio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4770-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o inventariante foi intimado para manifestar nos 

autos, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 05 de Outubro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 82567 Nr: 2692-44.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Traldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para que informe os dados 
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bancarios para transferência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252865 Nr: 4592-81.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Pereira Fassaluci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, ACOLHO o pedido de liquidação e FIXO o valor 

devido em R$ 61.610,21 (sessenta e um mil e seiscentos e dez reais e 

vinte e um centavos), devendo ser atualizado desde o ajuizamento da 

ação e acrescidos de juros legais de 1% a partir da citação. CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento de custas e despesas do processo 

referentes à fase de liquidação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do 

CPC/15. Por oportuno, CONDENO a Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, estes em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 

85, §2º do CPC/15. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT 

.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 04 de outubro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248286 Nr: 2239-68.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karoline Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Cesar Martins Cunha 

- OAB:12079

 INTIMAÇÃO do procurador da parte requerida para que apresente as 

alegações finais, acerca do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 4521 Nr: 48-90.1993.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Antonio Zambom, Carlos Roberto Ramos 

Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 INTIMAR o procurador da parte exequente para que se manifeste acerca 

da certidão de fls. 319. No prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 27765 Nr: 1655-50.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Nora da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para que informe os dados 

bancarios para transferência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237426 Nr: 1484-78.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SFOGIA DE SÁ, Aluízio Francisco 

de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 INTIMAR o procurador da parte exequente para que impugne o que é de 

direito, conforme r. decisão de fls. 99. no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 234814 Nr: 46-17.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Aparecida Zuri Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua 

instrução. Nesse ponto, considerando que as partes discutem a existência 

de defasagem e/ou reestruturação do plano de carreira, mister a produção 

de prova pericial. E sobre a necessidade de tal prova, o e. TJMT assim 

entendeu, in verbis:“(...) Denota-se ainda, dos documentos colacionados 

em especial das Fichas Funcionais, p.40/57, que a Apelada encontra-se 

na inativa, considerando a data do ingresso no serviço público, é possível 

que tenha sofrido defasagem na remuneração.Destarte, não há como se 

acolher a tese de plano da Administração Pública, porque não se mostra 

possível se aferir se a reestruturação da carreira supriu, por completo, 

eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser 

apurado em liquidação de sentença, para se apurar se houve a quitação 

ou não das diferenças postuladas.” (fls. 180/180v) A par disso, 

consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO 

como pontos controvertidos: a) Houve perda salarial devido à conversão 

de cruzeiros para URV? b) Ocorreu eventual defasagem ou ganho que 

equilibrasse a perda?Dessa feita, DETERMINO a realização de prova 

pericial, de modo que NOMEIO a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, devidamente cadastrada no sito do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (http://apm.tjmt.jus.br/bancoperito/) que deverá ser intimada, via 

carta de intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, responder se 

aceita o encargo, indicando o nome e a qualificação completa do 

profissional perito contábil habilitado com inscrição no órgão competente, 

bem como proposta de honorários, às expensas das partes, que deverão 

depositar 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários para início 

das atividades e o restante ao final quando da entrega do laudo (art. 465, 

§4º do CPC).Após, INTIMEM-SE as partes acerca da referida nomeação, 

quando poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não 

indicados, nos termos do art. 465, §1º e seguintes do CPC.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233164 Nr: 3705-68.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua 

instrução. Nesse ponto, repise-se, que a parte liquidada pugnou pela 

produção de prova pericial (fls. 463/470). E sobre a necessidade de 

produção de tal prova, o e. TJMT assim entendeu, in verbis:“(...) Desse 

modo, verifica-se que a liquidação determinada na sentença tem por 

objetivo meramente precisar o quantum a ser pago ao apelado, sem 

considerar que tal recebimento, porventura, já tenha sido parcial ou 
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mesmo integralmente percebido.Desta forma, faz-se necessário que a 

sentença seja retificada neste ponto, a fim de evitar pagamento em 

duplicidade, determinando que, na liquidação, também seja apurada a 

concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o percentual, 

acaso devido.Além disso, no caso de reestruturação financeira da 

carreira após a edição da Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994, o 

percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvida.” (fls. 

231v e 232v) A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código 

de Processo Civil, FIXO como pontos controvertidos: a) Houve perda 

salarial devido à conversão de cruzeiros para URV? b) Ocorreu eventual 

defasagem ou ganho que equilibrasse a perda?Dessa feita, DETERMINO a 

realização de prova pericial, de modo que NOMEIO a empresa REAL 

BRASIL CONSULTORIA LTDA, devidamente cadastrada no sito do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (http://apm.tjmt.jus.br/bancoperito/) que 

deverá ser intimada, via carta de intimação, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, responder se aceita o encargo, indicando o nome e a 

qualificação completa do profissional perito contábil habilitado com 

inscrição no órgão competente, bem como proposta de honorários, às 

expensas das partes, que deverão depositar 50% (cinquenta por cento) 

do valor dos honorários para início das atividades e o restante ao final 

quando da entrega do laudo (art. 465, §4º do CPC).Após, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247943 Nr: 2093-27.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STS - SOCIEDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 INTIMAR o procurador da parte autora para que informe os dados 

bancarios para transferência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246232 Nr: 1231-56.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. B. D. Comércio de Peças, Acessórios e Implementos 

para Veículos Ltda - ME, Leandro Bergamasco Dutra, Wanderlane 

Cavalcante do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 Vistos.

Considerando a manifestação à fl. 123, CONCEDO a prazo suplementar, 

de 15 (quinze) dias, conforme pugnado.

Com a juntada dos contratos CUMPRA-SE a decisão de fl.120/120-vº, 

devendo as partes serem intimadas para apresentação das alegações 

finais no prazo de 15 (quinze) dias, sucessivamente.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 04 de setembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246039 Nr: 1111-13.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimercindo Vicente Peixoto, Elza Maria da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lúcia Braga, João Anderson Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney da Silva Campos Jr - 

OAB:130172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 (...)DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14/11/2018, 

às 13h30min, sendo que o rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Caberá aos 

patronos das partes a intimação das testemunhas para que compareçam à 

solenidade designada, nos termos do art. 455 do CPC, sob pena de 

desistência na oitiva (§3º).A parte autora pugna ainda pela produção de 

provas periciais. Entretanto, postergo a análise da necessidade de 

produção de referido meio de prova para depois da oitiva das 

testemunhas, caso em que, se necessário, marcar-se-á solenidade a 

esclarecimento do perito.INDEFIRO o pedido de produção de prova 

documental, uma vez que é dever das partes, instruir a petição inicial e a 

contestação com os meios de provas documentais necessários para 

comprovar suas alegações, conforme preceitua o art. 434 do NCPC. Sobre 

a distribuição do ônus da prova (art. 357, III, CPC) tenho que caberá a 

cada uma das partes comprovarem suas alegações.Não havendo mais 

qualquer prova a ser produzida, conforme manifestação das partes, 

DECLARO SANEADO o presente feito.INTIMEM-SE, consignando as 

advertências legais.Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE.Mirassol 

D´Oeste/MT, 03 de outubro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. 

LimaJuíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000767-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CRISTINA DA SILVA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000767-78.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): CRISTINA DA SILVA CUNHA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Cuida-se de Ação de 

Concessão de Aposentadoria Por Idade Rural manejada por Cristina da 

Silva Cunha em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos 

anexados no ID nº 13743111. A inicial foi recebida no ID nº 13847226, 

ocasião em que fora indeferida a antecipação de tutela. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 14497146, alegando, 

inicialmente, como prejudicial de mérito a prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação 

e, ao final, requereu a improcedência da demanda. Acoplou documentos 

no ID nº 14527865. Réplica anexada no ID nº 14851660. Vieram-me 

conclusos. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que o 

requerido arguiu como prejudicial de mérito a prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Pois bem. 

Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido, vislumbro que 

razão não lhe assiste, uma vez que não ocorreu a prescrição quinquenal, 

haja vista que a requerente entrou administrativamente com o pedido de 

concessão de aposentaria por idade rural dentro o prazo legal. Inexistindo 

outras prejudiciais a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício 

que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar no polo 

ativo e passivo da demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) 

em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é possível 

juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em harmonia 

com os arts. 17 e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em 

carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais 

(art. 485, IV, do NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou 

irregularidades para sanar-se. Fixo como questão controvertida o lapso 

temporal de atividade rurícola, por consectário, se este de fato exerceu 

tais atividades. Desta forma, declaro o feito saneado. A prova testemunhal 

é cabível ao caso em voga, razão pela qual a defiro. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de outubro de 2018, a realizar-se às 

15h45min, devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de 

cinco dias antes da sua realização (art. 450 do CPC), determinando, ainda, 

o comparecimento pessoal da parte autora. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - 

MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)
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Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257936 Nr: 886-56.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Leandra Leonardo Alfredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maiquel Rodrigo da Matta, Antonio da Matta 

Sobrinho, Eliete Bassoli da Matta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 886.56.2018.811.0011 Código 257936

ESPÉCIE: Ação de Busca e Apreensão

PARTE REQUERENTE: Leandra Leonardo Alfredo

PARTE REQUERIDA: Maiquel Rodrigo da Matta e outros

INTIMANDO(A, S): Requerente: Leandra Leonardo Alfredo, Cpf: 

03527292101, Rg: 1751052-0 SSP MT Filiação: Antonio Alfredo e de 

Aparecida Leonardo Alfredo, data de nascimento: 05/04/1986, 

brasileiro(a), natural de Fernandópolis-SP, solteiro(a), do lar, Endereço: 

Rua Rondônia, Nº 1.276, Bairro: Centro, Cidade: São José dos Quatro 

Marcos-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,64( Quinhentos e quarenta e sete Reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 4 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 569 Nr: 108-24.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Guarani Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O

 Intimar o advogado do executada sobre a decisão de fls. 199, cujo teor 

transcrevo:" Código n° 569. Vistos em Correição; Aportou ao processo 

petição do executado (fls. 191/197) apontando que não foram cumpridos 

os requisitos do art. 889, I do Código de Processo Civil, sobretudo, da data 

da realização da praça. Pois bem. Analisando detidamente os autos, 

observa-se que, muito embora o Leiloeiro tenha informado que procedera 

com a intimação do executado e do seu credor hipotecário às fls. 189/190, 

fato é que não se verifica a existência de A.R. confirmando o recebimento 

da correspondência de intimação ou ainda, de assinatura do devedor e do 

seu credor quirografário nos referidos documentos. Outrossim, de acordo 

com a certidão de fl. 198, conquanto haja no processo informação de que 

o Leiloeiro tenha publicado o edital em seu site, em 17/09/2018 (fl. 189), a 

formalização do edital, que se trata da conferência e da assinatura do 

instrumento pelo Gestor Judiciário ou pelo Juiz, não foi realizada, logo, o 

edital publicado pelo Leiloeiro carece de validade para regular o ato para o 

qual se destina. Diante do exposto, suspendo a realização da Hasta 

Pública designada nestes autos para a data de 05/10/2018, até segunda 

ordem. Comunique-se imediatamente o leiloeiro. Na sequência, dê-se vista 

dos autos à Fazenda Pública Estadual para que se manifeste sobre a 

petição de fls. 191/197, em 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Mirassol D’Oeste/MT, 4 de outubro de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito"

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 115814 Nr: 2642-81.2010.811.0011

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Helena Rodrigues Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Pereira Merquíades - 

Promotor de Justiça - OAB:, Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2642-81.2010.811.0011

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Lucia Helena Rodrigues Braga

PARTE RÉQUERIDA: Alceu Rodrigues

FINALIDADE: FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, da r. sentença proferida nos autos cujo dispositivo 

segue transcrito:

SENTENÇA: Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte autora, com fundamento no art. 487, I do Código de 

Processo Civil, razão pela qual defiro o pedido formulado pela parte 

solicitante, razão pela qual revogo a curatela anteriormente deferida à 

Maria Aparecida Rodrigues e, por corolário, nomeio a Sra. Anésia Queiroz 

de Freitas como curadora do interditado Alceu Rodrigues, mediante 

compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC. Outrossim, 

considerando-se que Alceu Rodrigues já fora interditado anteriormente, 

ocasião em que fora declarado incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, registro que caberá a nova curadora representar o interdito 

na prática de todos os atos cíveis e os relacionados à administração de 

seu patrimônio, inclusive para recebimento de proventos ou outras 

receitas, de bens ou rendas significativas pertencentes ao interdito. Fica a 

curadora cientificada de que deverá prestar contas da administração dos 

bens e valores eventualmente existentes em nome do interditado sempre 

em que for instado, devendo manter registro de recebimentos e gastos 

relativos ao Sr. Alceu Rodrigues e ao seu patrimônio. Publique-se esta 

decisum na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça 

e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e 

lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, com 

fundamento no art. 755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento do 

interditado. Cumprida as deliberações adrede e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Ciência ao 

Ministério Público Estadual. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 27 de 

agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho. Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Eduardo 

Marques, estagiário, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 3 de outubro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 241987 Nr: 3893-27.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliza Maria Batista de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 137, cujo 

dispositivo transcrevo: "À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR os cálculos apresentados à fl. 130, extinguindo o feito com 

resolução do mérito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 27196 Nr: 1092-56.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 261, cujo 

dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 152124 Nr: 627-71.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ariston Neto de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do exequente para que informe seus dados bancarios 

bem como CPF para posterior expedição do alvará no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240423 Nr: 3108-65.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josiane Santos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 104, cujo 

dispositivo transcrevo: "À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR os cálculos apresentados às fls. 98/99, extinguindo o feito 

com resolução do mérito".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 211200 Nr: 2216-30.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ed Paulo Viscovini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Código n° 211200.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 05 de maio de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-60.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DO CARMO DUTRA (REQUERENTE)

LUIZ GONZAGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R.Sentença de Id. 15715240, 

procedo com a intimação do advogado da parte autora, a fim de informar 

que encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a Certidão de 

Crédito deferida pela sentença retro mencionada. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 05 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-10.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND (ADVOGADO(A))

MARIA ARAUJO LINHARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Sentença de Id. 15707588, 

procedo com a intimação do advogado da parte autora, a fim de informar 

que encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a Certidão de 

Crédito deferida pela sentença retro mencionada. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 05 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000818-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente GILSON CARLOS FERREIRA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000819-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente GILSON CARLOS FERREIRA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000823-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente DÉBORA ALESSANDRA FERREIRA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010650-95.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR WILLIAN DE FREITAS (EXEQUENTE)

CIELEN SULAINE DE PAULA MATIAS (EXEQUENTE)

THAIS VIANA FRAIBERG (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIZA BORGES BERNARDES (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando o o teor da certidão de id nº 13873510, DETERMINO 

a intimação do exequente para que se utilizando dos meios cabíveis 

diligencie de modo a localizar bens passíveis de penhora, comprovando 

nos autos documentalmente, ou requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 05 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (ADVOGADO(A))

ANZOLIN COMERCIO DE COMPUTADORES E MOVEIS LTDA-EPP - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

IMOV DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 05 de Fevereiro de 2019 às 

13h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010349-51.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

TAVARES & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA GONCALVES GIMENEZ (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 13401617, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010183-19.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUVENCIO RIBEIRO NUNES JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER CESAR COUTINHO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

SEBASTIAO JOSE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 13967819, razão pela qual DETERMINO a 

expedição do mandado de penhora, depósito e avaliação dos veículos ali 

constantes, conforme disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC, via 

carta precatória. Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, 

INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 

do CPC, bem como para fins do art. 847 do mesmo códex. Se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. Caso as diligências restem infrutíferas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 
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de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DE ALMEIDA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS LIBERATTI LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 30 de Janeiro de 2019 às 

15h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RONEI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 30 de Janeiro de 2019 às 

16:00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

CEZAR BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 30 de Janeiro de 2019 às 

16:30 hrs. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-81.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

CICERO FRANCISCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 30 de Janeiro de 2019 às 

17h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FRANCISCO (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 30 de Janeiro de 2019 às 

17h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

CICERO FRANCISCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID. 15765289, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 05 de Fevereiro de 2019 às 13:00 hrs. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FRANCISCO (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID. 15765354, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 05 de Fevereiro de 2019 às 14h00min. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

TAMIRIS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - 

SAEMI (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da r. 

decisão constante do ID.15743993 dos presentes autos, bem como, da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 05 de Fevereiro de 2019 às 

14h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 
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Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SIRLEY REMEDIO SABINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.15192446, bem como, da expedição do alvará de 

levantamento de valores depositados em conta judicial, juntado no ID. 

15780592 dos presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000020-65.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SUNAMITA MARQUES NUNES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da expedição de Alvará de Levantamento nos presentes 

autos sob nº 440831-4, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 

15233248, devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação 

integral. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 05 de Outubro 

de 2018 Mayla Gimenes de Melo – Gestora Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261078 Nr: 2252-33.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andréia Fernanda Lemes Rojas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleica Teiche Moura - 

OAB:25301

 PROCESSO/CÓD. Nº 261078

 SENTENÇA

Aceita a proposta pelo autor do fato, HOMOLOGO por sentença para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos à transação penal, nos exatos 

termos consignados na audiência preliminar, visto que a parte faz jus ao 

benefício, pois não têm antecedentes e preenche os demais requisitos 

legais (art. 76 da Lei nº 9.099/95).

A presente decisão não importará em reincidência, devendo ser registrada 

apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) 

anos (art. 76, §4º, da Lei nº 9.099/95).

Decorrido o prazo, certifique-se o cumprimento do ajuste, abrindo-se 

vistas ao Ministério Público, para posterior extinção e arquivamento do 

feito.

Em não sendo cumprida a transação, fica o sujeito ciente da possibilidade 

de ser interposta denúncia, com o regular prosseguimento da ação penal.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261077 Nr: 2251-48.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Micheli Almeida Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 PROCESSO/CÓD. Nº 261077

 SENTENÇA

Aceita a proposta pelo autor do fato, HOMOLOGO por sentença para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos à transação penal, nos exatos 

termos consignados na audiência preliminar, visto que a parte faz jus ao 

benefício, pois não têm antecedentes e preenche os demais requisitos 

legais (art. 76 da Lei nº 9.099/95).

A presente decisão não importará em reincidência, devendo ser registrada 

apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) 

anos (art. 76, §4º, da Lei nº 9.099/95).

Decorrido o prazo, certifique-se o cumprimento do ajuste, abrindo-se 

vistas ao Ministério Público, para posterior extinção e arquivamento do 

feito.

Em não sendo cumprida a transação, fica o sujeito ciente da possibilidade 

de ser interposta denúncia, com o regular prosseguimento da ação penal.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Substituição Legal

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 234480 Nr: 4528-42.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olimpio Nantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: aldelmo góes emerick - 

OAB:10904

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do acusado para apresentação do 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257536 Nr: 690-86.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Rafael Barbosa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: daiane rodrigues gomes 

coelho - OAB:24919, jeana valéria mendes alves - OAB:20246, 

karoline gonçalves holanda - OAB:20694, laudson moraes coelho - 

OAB:19353, najla milena castro da silva - OAB:13630, tamires 

rodrigues perin - OAB:25293, valéria aparecida soldá de lima - 

OAB:9495

 PROCESSO/CÓD. Nº 257536

 Vistos, etc.

Tendo em vista certidão de fl.54, abram-se vistas às partes para 

manifestação, iniciando pela defesa, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257536 Nr: 690-86.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Rafael Barbosa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: daiane rodrigues gomes 

coelho - OAB:24919, jeana valéria mendes alves - OAB:20246, 

karoline gonçalves holanda - OAB:20694, laudson moraes coelho - 

OAB:19353, najla milena castro da silva - OAB:13630, tamires 
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rodrigues perin - OAB:25293, valéria aparecida soldá de lima - 

OAB:9495

 PROCESSO/CÓD. Nº 257536

 Vistos etc.

Tem-se que o recuperando não possui endereço nos autos, inviabilizando 

sua intimação para audiência admonitória, que tinha por objetivo 

especificar as condições para o início do cumprimento de sua pena.

Desta forma, em situações deste jaez, tenho como descabida a regressão 

definitiva de regime, visto que o recuperando, em tese, não descumpriu 

qualquer condição, uma vez que não iniciou seu cumprimento de pena.

Todavia, por evidente que o Poder Judiciário deve tomar medidas eficazes 

para que a pena seja cumprida, a exemplo de decretar a prisão do 

recuperando, a fim de que seja localizado, quando então será designada 

sua audiência admonitória para iniciar o cumprimento de sua pena no 

regime fixado em sentença ou acórdão.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL - PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - 

INÍCIO DA EXECUÇÃO DA REPRIMENDA - CONDENADO QUE NÃO É 

LOCALIZADO - CERTIDÃO DE QUE SE ENCONTRA EM LUGAR IGNORADO 

- EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – LEGALIDADE – REGRESSÃO 

CAUTELAR – NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.- Não tendo sido, o agravado, encontrado para 

o início do cumprimento das penas restritivas de direitos que lhe foram 

impostas, e certificado que se encontra em local ignorado, é imperativa a 

conversão das referidas penas em privativa de liberdade, com a 

expedição de mandado de prisão, como providência de natureza cautelar, 

a fim, de possibilitar a realização da audiência admonitória e início do 

cumprimento da pena imposta. (AgExPe 147950/2014, DES. RONDON 

BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

18/08/2015, Publicado no DJE 21/08/2015)

Assim, determino a regressão cautelar do recuperando, a fim de que, 

sendo preso, seja encaminhado para audiência admonitória e inicie o 

cumprimento de sua pena no regime fixado na sentença.

Expeça-se mandado de prisão.

Intimem-se.

Aguarde-se a captura do recuperando em arquivo provisório. Cumprido o 

mandado de prisão, imediatamente voltem-me conclusos para designação 

de audiência admonitória.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 224483 Nr: 4556-44.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ivair Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: edson gomes de carvalho - 

OAB:19970, juliano barreto lopes - OAB:20450/0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 04 de outubro de 2018, às 16h30min.

Autos n°: 224483

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas.

 Foi ofertado ao réu nova proposta de suspensão condicional do 

processo, substituindo a prevista no item “i” de fl. 67 por 06 (seis) meses 

de serviço comunitário, à razão de 07 (sete) horas semanais no Lar dos 

Idosos, devendo o réu para lá se deslocar em 05 (cinco) dias para iniciar 

seu serviço comunitário, desde que não atrapalhe seu horário de trabalho.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Oficie-se ao Lar dos Idosos de Mirassol D’Oeste/MT comunicando sobre 

esta decisão, e para que informe se o réu lá compareceu e se está 

prestando referido serviço.

 No mais, mantem-se a decisão de fls. 66/68-v.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Edson Gomes de Carvalho

Advogado

José Ivair Ferreira

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239712 Nr: 2683-38.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerdar Batista de Faria Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 04 de outubro de 2018, às 17h10min.

Autos n°: 239712

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítima Lindomar 

Ricas Gomes, Matheus Wender Beltramini do Prado e procedido o 

interrogatório do réu. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

As partes desistiram da oitiva das demais testemunhas.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo o pedido de desistência da oitiva das demais testemunhas.

Por fim, declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às 

partes para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério 

Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Jerdar Batista de Faria Júnior

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257040 Nr: 516-77.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento
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Dia 04 de outubro de 2018, às 15h30min.

Autos n°: 257040

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas.

 Foi ofertado ao réu nova proposta de suspensão condicional do 

processo, substituindo a prevista no item “g” de fl. 100v por 06 (seis) 

meses de serviço comunitário, à razão de 07 (sete) horas semanais, junto 

à Secretaria de Administração do Município de Mirassol Doeste/MT, 

devendo o réu para lá se deslocar em 05 (cinco) dias para iniciar seu 

serviço comunitário, desde que não atrapalhe seu horário de trabalho.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Oficie-se à Secretaria de Administração de Mirassol D’Oeste/MT 

comunicando sobre esta decisão, e para que informe se o réu lá 

compareceu e se está prestando referido serviço.

 No mais, mantem-se a decisão de fls. 100-102.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Lucio Lima dos Santos

Advogado

Rodolfo Gonçalves da Silva

Parte ré

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002095-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN CAMPOS DA SILVA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Recebo a inicial e os documentos que a acompanham. 

Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução, consignando-se que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária 

será reduzida pela metade (artigo 827, “caput”, e § 1°, do CPC). Caso não 

haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo auto, 

intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel. Em não sendo 

localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, intime-se a 

parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Em sendo o 

caso, intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á na 

forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de 

Setembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002102-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DE DEUS E SILVA FILHO (EXECUTADO)

R. DE DEUS E SILVA FILHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Recebo a inicial e os documentos que a acompanham. 

Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução, consignando-se que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária 

será reduzida pela metade (artigo 827, “caput”, e § 1°, do CPC). Caso não 

haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo auto, 

intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel. Em não sendo 

localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, intime-se a 

parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Em sendo o 

caso, intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não 

cumprimento de mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á na 

forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de 

Setembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001440-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU FRAGA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES (ADVOGADO(A))

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMIDIO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

ARCELI DE FATIMA BOHNENBERGER DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001440-40.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94637 Nr: 2816-49.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade dos Anjos de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

informe o endereço atualizado da parte autora para prosseguimento do 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114671 Nr: 1126-14.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Antonio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20720-B/MT, Marco Andre Honda Flores - OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça retro, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101478 Nr: 1114-34.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marcos Dall' ago, Elaine Rosa Alves 

Dalla'ago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:MT 7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça retro, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45974 Nr: 1392-79.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa dos Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM. Comercio de Cereais e Transportes de 

Cargas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente CNGC, IMPULSIONO os presentes autos 

para proceder a INTIMAÇÃO DA PARTE Exequente, através de seu 

advogado, para retirar a carta precatória expedida para sua devida 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31525 Nr: 1126-34.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carnelocci & Carnelocci LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Kapp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley José Ferreira - 

OAB:MT 5.669

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Exequente, 

através de seu advogado, para retirar a carta precatória expedida para 

sua devida distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50988 Nr: 2031-63.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São Jose Construtora e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Junior Stiegemeier - 

OAB:MT 12.198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Procurador(a) do Municipio de Santa Rita do 

Trivelato - MT - OAB:8107, Valdir Miquelin - OAB:4613

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de cientificar a parte exequente, por seus advogados, da 

audiência designada para o dia 31/10/2018 ás 16:00 hrs no Fórum 

Desembargador José Vida - Cuiabá/MT referente a carta precatória n° 

5083-61.2018.811.0041 para inquirição da testemunha José Carlos Pagani 

de Lira, conforme oficio de informação juntado ás fls. 523/524. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87663 Nr: 3518-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CJAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDR, GFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENILSON FERREIRA CORDEIRO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE ação de adoção unilateral c/c 

destituição do poder familiar proposta por C. J. A. do C., com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 47 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, para fins de:DESTITUIR O PODER FAMILIAR do 

genitor biológico G. F. C. em relação à criança R. M. R. F. e, por 

consequência, determinar a exclusão do nome desde o assento de 

nascimento do menor;CONCEDER a adoção da infante R. M. R. F. ao 

requerente C. J. A. do C., ficando autorizado, com arrimo no art. 47, § 5°, 

da Lei n. 8.069/90, a mudança de nome da menor para R. M. R. do C. 

Constarão os nomes dos ascendentes do adotante como avós da 

criança.Com o trânsito em julgado, expeça-se o respectivo mandado de 

averbação, remetendo carta precatória, se o caso, ao respectivo Cartório 

de Registro Civil, para que seja procedido o cancelamento do assento de 

nascimento original da menor e, incontinenti, seja realizada a lavratura de 

um novo registro consoante a presente decisão judicial, o qual deverá ser 

instruído com cópia da primitiva certidão de nascimento e cópia da 

presente decisão, devendo ser cumprido integralmente o artigo 47 da Lei 

nº 8.069/90, nos seguintes termos: a) não será fornecida certidão do 

mandado ora expedido, a não ser por determinação judicial e em segredo 

de justiça, para salvaguarda de direitos (art. 95, parágrafo único da Lei 

6.015/73); b) a inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, 

bem como o nome de seus ascendentes; c) o mandado judicial, que será 

arquivado, cancelará o registro original da adotada; d) nenhuma 

observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do 

registro.Após, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e 

anotações de estilo.Sem custas e honorários, nos termos da legislação de 

regência.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS SHOITI TAKI, 

digitei.

Nova Mutum, 04 de outubro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51701 Nr: 2726-17.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimigale Turcato
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114174 Nr: 830-89.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLY DE ARRUDA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 

5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76035 Nr: 4611-95.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelmir Piovesan - ME (Piovesan Prestação de 

Serviços), Gelmir Piovessan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo do Edital de Citação e 

a parte Executada não apresentou Embargos à Execução. Nos termos do 

artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seu advogado, para dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o qu entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108017 Nr: 4966-66.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackeline Emanoella Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:MT 19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105773 Nr: 3729-94.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Martinazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52011 Nr: 3028-46.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovana do Carmo Vieira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Certifico e dou fé que os documentos referentes à busca junto à Receita 

Federal, encontram-se arquivados em pasta própria e por se tratar de 

dados protegidos por sigilo fiscal, serão disponibilzados apenas para os 

procuradores habilitados nos autos, para vistas no balcão da secretaria 

da vara.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71095 Nr: 3624-93.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMdCL, LGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Certifico e dou fé que os documentos referentes à busca junto à Receita 

Federal, encontram-se arquivados em pasta própria e por se tratar de 

dados protegidos por sigilo fiscal, serão disponibilzados apenas para os 

procuradores habilitados nos autos, para vistas no balcão da secretaria 

da vara.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70497 Nr: 3042-93.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atilio Defant

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neidir Aparecida Carneiro Couto-ME, Neidir 

Aparecida Carneiro Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onofre Roncato - OAB:MT 

2.147

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42951 Nr: 2323-19.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdSV, EdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os documentos referentes à busca junto à Receita 
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Federal, encontram-se arquivados em pasta própria e por se tratar de 

dados protegidos por sigilo fiscal, serão disponibilzados apenas para os 

procuradores habilitados nos autos, para vistas no balcão da secretaria 

da vara.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90249 Nr: 104-86.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO VARGAS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 61, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73825 Nr: 2334-09.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos dos Santos Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a remessa dos autos foi infrutífera com a devolução 

pelos correios com a informação "mudou-se", nos termos do art. 1217 da 

CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autoa, por seus 

advogados, para que informe nos autos, o seu endereço atualizado, no 

prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114344 Nr: 924-37.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivelton Donecelles Pintado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da citação de fl. 20, 

razão pela qual IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu 

advogado, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114450 Nr: 993-69.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTADORA DE SERVIÇOS SIÃO LTDA ME, 

Divino Aparecido Fernandes de Almeida, REGINA SEBASTIANA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 44, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 24783 Nr: 2-02.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carol Agromáquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diomar Zerbinatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika Sanches Casati - 

OAB:9422-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105509 Nr: 3559-25.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrinova Comercio de Peças e Implementos agrícolas 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Lanzarini - OAB:MT 

11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 82, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-09.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DI ANGELO (ADVOGADO(A))

GISELI TREIB CASARIN DI ANGELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))
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AYMORE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO Dados do Processo:  Processo : 

1000345-09.2017.8.11.0086 Valor causa: $37,480.00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: 

REQUERENTE: GISELI TREIB CASARIN DI ANGELO Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDSON LUIZ DI ANGELO - MT23553/O REQUERIDO: 

AYMORE Nome: AYMORE Endereço: BANCO SANTANDER, RUA AMADOR 

BUENO 474, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04752-901 

Advogado do(a) REQUERIDO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - 

SP0221386A Nos termos da legislação vigente, serve a presente, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 5 de outubro de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010412-11.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010412-11.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RENATO PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. O 

Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de conciliação, 

conforme se depreende evento n. 9123689 destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 10 de outubro de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

EVANDO ROCHA CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000045-47.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EVANDO ROCHA CASTRO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. O Reclamante, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, conforme se 

depreende evento n. 9492372 destes autos, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, não tendo o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-39.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FIRMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ANDERSON FIRMO DE OLIVEIRA 

Dados do Processo: Processo: 8010339-39.2017.8.11.0086 Valor causa: 

$1,903.27 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

21/01/2019 Hora: 16:30 REQUERENTE: ANDERSON FIRMO DE OLIVEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - 

MT0019531A REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Nome: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Endereço: Avenida 

PAULISTA, 1294, ANDAR 18, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01311-200 Senhor(a): REQUERENTE: ANDERSON FIRMO DE OLIVEIRA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora 

designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 5 de outubro 

de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002216-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FENSKE (REQUERENTE)

WALLISON KENEDI DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA Dados do Processo: Processo: 

1002216-40.2018.8.11.0086 Valor causa: $15,000.00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 13/03/2019 Hora: 15:20 REQUERENTE: 

ANDERSON FENSKE Advogado do(a) REQUERENTE: WALLISON KENEDI 

DE LIMA - MT0016704A REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA Nome: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 

LTDA Endereço: Rodovia BR 101, 1019, 1019, HAVAN, Centro, BARRA 

VELHA - SC - CEP: 88390-000 Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A Senhor(a): REQUERIDO: 

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, bem 

como do DEFERIMENTO do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência (Liminar). Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não 

comparecendo à Audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte 

Reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante 

na Petição Inicial ou Termo de Reclamação, podendo ser proferida 

Sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o 

Requerido e não obtida a conciliação, deverá oferecer Contestação em até 

5 dias após a Audiência de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 salários mínimos, a presença de Advogado. Em se 

tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da 

audiência a respectiva a Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, 

sob pena de revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou se proceder à Audiência de Instrução e Julgamento. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 5 de outubro 

de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114767 Nr: 1177-25.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Odorico Dorilêo Rosa 

Junior - OAB:13.822

 “Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 17, redesigno a presente audiência 

para o dia 22/10/2018, às13:30hs .

Intime-se a vítima no endereço informado.

Oficie-se o Juízo Deprecante acerca da data aprazada.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 103574 Nr: 2494-92.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal - PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vantair Krause

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:

 Vistos. Cumpra-se, na forma deprecada. Designo audiência admonitória 

para o dia 22/11/2018, às 15h30min. Oficie-se ao Juízo deprecante, 

informando a data designada, bem como o número da deprecata. 

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119429 Nr: 3420-39.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 31 de outubro de 2018, às 14h00min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecerem ao ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Oficie-se a direção da Cadeia Pública local, requisitando-se o réu.

Às providências.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000240-26.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERCINO CAETANO ROSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000599-73.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 349 de 610



SUPERMERCADO CELEIRO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000473-23.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLEIDE SILVA SANTOS CAETANO (EXECUTADO)

EDIMILSON FRANCISCO CAETANO (EXECUTADO)

FELICISSIMO LOPES BARREIRA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

rural deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63115 Nr: 1815-62.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASTI MARTINS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:9.708-A, RICARDO ZANCANARO - OAB:8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos da 

Juntada de Mandado de Intimação diligência negativa de fls. 73/75

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000300-96.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO CORTEZ ALVES GOMES (REQUERIDO)

SILVALDO RIBEIRO DOS PASSOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para se manifestar quanto a 

Certidão do Oficial de Justiça de Id. 14977065, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de devolução da carta precatória. Nova Xavantina, 05 de 

outubro de 2018. Altair Gonçalves Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000237-71.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ANTUNES DE BRITTO (ADVOGADO(A))

WAGNER DELFINO MUNIZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLERES FURTADO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Exequente para se manifestar sobre a 

Certidão do Oficial de Justiça de Id. 14211480, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nova Xavantina, 05 de outubro de 2018. Altair Gonçalves Junior 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000393-59.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DE MOURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a Certidão do Oficial de Justiça de Id. 14844554. Nova 

Xavantina, 05 de outubro de 2018. Altair Gonçalves Junior Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000434-26.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. D. M. (AUTOR(A))

M. T. (ADVOGADO(A))

E. R. P. H. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000434-26.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): CASSIO MESQUITA DE MORAES, ELLEN RAIZA PEREIRA 

HOPPEN RÉU: EMANOEL ALVES CORDEIRO A concessão da justiça 

gratuita depende de comprovação da hipossuficiência financeira de quem 

a requer, conforme disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição 

Federal. Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo de quinze 

dias, comprovar sua alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das 

custas processuais iniciais, podendo requerer seu parcelamento, nos 

termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil. Fica a parte autora 

intimada para, no mesmo prazo, juntar certidão de objeto e pé da ação 

mencionada na inicial, de n. 089/2004, que tramitou na 1ª Vara desta 

Comarca. Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem 

conclusos. , 22 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000269-76.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDILINA GUIMARAES ABREU (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Exequente para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze), sobre a certidão do Oficial de Justiça de Id. 15676285. Nova 

Xavantina, 05 de outubro de 2018. Altair Gonçalves Junior Analista 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 107010 Nr: 4232-12.2018.811.0012

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ÀJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 (...)Nestes termos, acolho o parecer ministerial de ref. 28 e, com 

fundamento legal no artigo 659 do CPP (por analogia), julgo prejudicado o 

pedido de relaxamento da prisão temporária.Certifique-se se a Autoridade 

Policial comunicou a prisão do réu (artigo 289-A, §3º, CPP) e enviou auto 

circunstanciado de busca e apreensão (artigo 245, §7º, CPP) nos prazos 

legais e/ou fixados na decisão de ref. 11, da qual obteve ciência (ref. 
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19).Em caso negativo, oficie-se a Autoridade Policial requisitando 

informações e o auto circunstanciado de busca e apreensão (artigo 245, 

§7º, CPP) no prazo de 48 horas.Após o transcurso do prazo supra, com 

ou sem resposta, certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério 

Público para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis 

enquanto órgão de controle externo da atividade policial (artigo 129, inciso 

VII, CF).Após o retorno dos autos, caso nada seja requerido, extraiam-se 

as cópias pertinentes e proceda-se à sua juntada na ação penal em 

trâmite (107006).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66408 Nr: 1559-85.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de folhas retro e determino o processamento da fase de 

cumprimento de sentença.

Proceda o Cartório às alterações e anotações necessárias, nos termos do 

art. 348 e seguintes da CNGC, providenciando o Gestor a conversão do 

tipo de processo para o código da classe 00156 do PROJUD ou 20126, a 

depender do sistema vinculado ao feito.

 Intime-se a parte executada, com envio dos autos para, querendo, 

impugnar a execução em 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do Código 

de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 31783 Nr: 2269-81.2009.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA DE SOUZA YABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de folhas retro e determino o processamento da fase de 

cumprimento de sentença.

Proceda o Cartório às alterações e anotações necessárias, nos termos do 

art. 348 e seguintes da CNGC, providenciando o Gestor a conversão do 

tipo de processo para o código da classe 00156 do PROJUD ou 20126, a 

depender do sistema vinculado ao feito.

 Intime-se a parte executada, com envio dos autos para, querendo, 

impugnar a execução em 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do Código 

de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66947 Nr: 2006-73.2014.811.0012

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:15.436-MT

 Vistos

Recebo a presente liquidação de sentença por arbitramento, nos termos 

do acórdão proferido nos autos principais, conforme disposto no art. 509, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

Promovam-se as alterações necessárias no sistema e na capa dos autos.

Para a realização da perícia contábil nomeio a empresa Real Brasil, com 

endereço profissional na Av. Rubens de Mendonça, n° 1856, Bairro 

Bosque da Saúde, Sala 1403, Cuiabá-MT, CEP: 78050-000, com o telefone 

fixo n° +55 65 3052-7636, e-mail: Contato@realbrasil.com.br, que deverá 

ser intimada para manifestar concordância com o encargo e fixar os 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias da intimação.

Com a apresentação da proposta dos honorários, digam as partes em 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos para 

decisão.

Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39888 Nr: 655-36.2012.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MT/9708-A, RICARDO ZANCANARO - OAB:8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista ao autor para se manifestar acerca da certidão de fls. 111/112.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010279-07.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

REGIA DE MORAIS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA BRANDAO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 8010279-07.2011.8.11.0012 EXEQUENTE: 

REGIA DE MORAIS PEREIRA EXECUTADO: DAIANA BRANDAO CERTIDÃO 

DE IMPULSIONAMENTO Com base no Provimento n. 55/2007/CGJ, 

impulsiono os autos nos seguintes termos: Tendo em vista o longo lapso 

temporal sem movimentações no presente feito, intime-se a Parte 

Exequente para manifestar interesse no seu prosseguimento, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, devendo, no mesmo 

prazo, indicar bens da Parte Executada passíveis de penhora. Nova 

Xavantina, 23 de outubro de 2017. Altair Gonçalves Junior Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010107-55.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE REINHEIMER GRESPAN (EXEQUENTE)

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 15764806), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 15764811, no valor de R$=8.318,66= (oito mil trezentos e 

dezoito reais e sessenta e seis centavos), devidamente atualizado até o 

dia 05/10/2018. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem 

comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista 

no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 
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penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 5 de 

outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-43.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

MICHELE FREITAS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Elizabeth Santana Feitosa (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, a ilustre causídica fica devidamente 

intimada da certidão do Sr. Oficial de Justiça constante do id n. 14150461, 

para que se manifeste no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina/MT, 5 de outubro de 2018. 

Marinalda Viana Queiroz Técnica Judiciária

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000740-93.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA (ADVOGADO(A))

SANDRA DE JESUS WEIHRICH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada 

21/11/2018 Hora: 16:00, no CEJUSC, acompanhada de advogado 

habilitado.ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 70751 Nr: 1899-59.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank International Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eugenio Prati, Antonio Carlos Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846, Paulo Guilherme de Mendonça Lopes - OAB:98.709SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que não houve nomeação de depositário fiel, intime-se o 

oficial de justiça para complementação do mandado (fl. 45/51), a fim de 

indicar uma pessoa para o encargo.

Para tanto, postergo a apreciação da petição de fls. 54/55.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 86426 Nr: 609-38.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iago Ferreira Gonçalves, Delcione Maciel do 

Nascimento, Mauricio Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIA LOHRANNY SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23083/O/MT

 Decisão em anexo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 57418 Nr: 2707-35.2014.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDM, NDM, Adriana Lourenço Dauto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diolino Rodrigues de Souza 

Filho - OAB:12.123/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar a Vossa Senhoria acerca da 

Ordem de Serviço de n° 001/2018 expedida pelo, MM. Juiz de Direito em 

Substituição Legal Eniver Valério, na data de 04 de outubro de 2018, na 

qual suspende as audiências que seriam realizadas nos meses de 

outubro, novembro e dezembro deste ano de 2018. Com exceção de réu 

preso, júri, assim também as que se enquadrarem no conceito de urgência 

que ficarão mantidas até ulterior deliberação.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000706-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

JOSE RODRIGUES MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000706-21.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: JOSE RODRIGUES MOREIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Cite-se o requerido para contestar a ação, 

no prazo legal. Decorrido o prazo da contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga, 28 de agosto de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000695-89.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO LIPARIZI (REQUERENTE)

RONALDO LIPARIZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAUA BIODIESEL LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000695-89.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: RONALDO LIPARIZI, CARLOS ROBERTO LIPARIZI 

REQUERIDO: TAUA BIODIESEL LTDA Considerando o contido no petitório 

de id. 14999289 e id. 15130161, arquivem-se os autos, nos termos do 

artigo 13, §2º, da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03/2018. Paranatinga/MT, 4 de 

setembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000496-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF (ADVOGADO(A))

FREDERICO PEIXOTO DE BRITO (AUTOR(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000496-67.2018.8.11.0044 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 
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estes autos com a finalidade de intimar a requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação. Paranatinga/MT,5 de outubro de 

2018. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62009 Nr: 1466-89.2015.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Furtado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26897 Nr: 2929-76.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rovilio Mascarello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Martelli, Herminio Martelli, Clóvis Martelli, 

Mario Martelli, Genir Martelli, Lecy Maria Varnier Martelli, Maria Clair 

Marsaro Martelli, Delci Beal Martelli, Marisa Martelli, Cleri Sanquetti Martelli, 

Ronaldo Monteiro Feguri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto José Bittencourt - 

OAB:15.438-PR, Edson Luiz Massaro - OAB:20633/PR, José Cid 

Campêlo - OAB:1.897/PR, Ronaldo Monteiro Feguri - OAB:8328/MT, 

Victor Hugo Lohmann - OAB:29751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3.569 - B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam intimados os 

advogados das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manfiestarem-se acerca da petição de fls. 4.428/4.430.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 56416 Nr: 2003-22.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ribeiro de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiana da Silva - OAB:45982

 Código n.º 56416

Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT, bem 

como que ocorreu conflito de pauta entre as referidas varas, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 09/10/2018, às 14h30min 

(MT).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78787 Nr: 1636-90.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Clebson Dantas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Nascimento Fonseca 

- OAB:17827

 Vistos.

 I - Após verificar a resposta à acusação apresentado pelo acusado Max 

Clebson Dantas da Silva, às fls. 103/103-v, observo que não é o caso de 

absolvição sumária, já que não se encontram presentes nenhuma das 

situações dos incisos I à IV do artigo 397 do Código de Processo Penal.

 Ante o exposto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

09/10/2018 às 17:30 horas.

 II - Intimem-se.

 III- Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 90417 Nr: 2746-90.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT, KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:23083/O/MT

 Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra 

ALISSON CARDOSO DA SILVA, qualificado nos autos, com fulcro no 

artigo 33, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006, com as implicações da Lei 

n.º 8.072/1990.

Devidamente notificados, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 

88/97.

É o relatório. Decido.

Da inépcia da denúncia

A denúncia deve expor de forma individualizada a conduta do acusado, 

com a qualificação deste ou esclarecimentos pelos quais se possa 

identificá-lo, a classificação do crime e, se necessário, o rol de 

testemunhas preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal. É necessário, apenas, que de sua leitura se possa 

vislumbrar todos os elementos indispensáveis à existência de crime em 

tese de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla 

defesa.

Partindo desses pressupostos, observo que a denúncia preenche os 

requisitos do mencionado artigo 41 do Código de Processo Penal, 

restando, ainda, comprovado a materialidade do crime e que há, pelo 

menos por enquanto, um suporte probatório mínimo (elementos constantes 

do inquérito policial) de forma que surgem indícios em relação à autoria 

imputada ao acusado.

 De efeito, o juízo positivo de admissibilidade da acusação penal deve ser 

analisado em relação à presença da materialidade do crime e de indícios 

de autoria considerando, portanto, um substrato fático probatório mínimo e 

suficiente para o recebimento da denúncia, exatamente como ocorre no 

caso dos autos (Nesse sentido: Inq. 2578/PA – Relator: Min. Ricardo 

Lewandowski – julgamento: 06/08/2009 – Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno/STF).

Quanto as demais matérias levantadas em sede de preliminar, deixo para 

analisa-las em momento oportuno, eis que se confundem com mérito e 

demandam maior dilação probatória

 Ante o exposto, recebo a denúncia contra ALISSON CARDOSO DA 

SILVA, qualificado nos autos, na forma como posta em juízo.

Designo o dia 09/10/2018, às 19:00 horas, para audiência de instrução e 

julgamento, devendo ser requisitado o acusado, sendo que a defesa e as 

testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia devem ser 

intimadas para o ato.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 91401 Nr: 3194-63.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadraque Mateus Barbosa, Gustavo Junior 

Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romaria Pereira da Costa - 

OAB:24305/MT

 Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra 

SADRAQUE MATEUS BARBOSA e GUSTAVO JUNIOR RODRIGUES DOS 

SANTOS, qualificado nos autos, com fulcro no artigo 244-B da Lei nº 

8.069/1990 (fato I) e artigos 33, caput (fato II) e 35 (fato III), ambos da Lei 

n.º 11.343/2006.

Devidamente notificados (fls. 100/100-v), os acusados apresentaram 

defesa preliminar às fls. 101/105 e 107/107-v.

É o relatório. Decido.

A denúncia deve expor de forma individualizada a conduta do acusado, 

com a qualificação deste ou esclarecimentos pelos quais se possa 

identificá-lo, a classificação do crime e, se necessário, o rol de 

testemunhas preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal. É necessário, apenas, que de sua leitura se possa 

vislumbrar todos os elementos indispensáveis à existência de crime em 

tese de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla 

defesa.

Partindo desses pressupostos, observo que a denúncia preenche os 

requisitos do mencionado artigo 41 do Código de Processo Penal, 

restando, ainda, comprovado a materialidade do crime e que há, pelo 

menos por enquanto, um suporte probatório mínimo (elementos constantes 

do inquérito policial) de forma que surgem indícios em relação à autoria 

imputada ao acusado.

 De efeito, o juízo positivo de admissibilidade da acusação penal deve ser 

analisado em relação à presença da materialidade do crime e de indícios 

de autoria considerando, portanto, um substrato fático probatório mínimo e 

suficiente para o recebimento da denúncia, exatamente como ocorre no 

caso dos autos (Nesse sentido: Inq. 2578/PA – Relator: Min. Ricardo 

Lewandowski – julgamento: 06/08/2009 – Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno/STF).

Ante o exposto, recebo a denúncia contra GUSTAVO JUNIOR RODRIGUES 

DOS SANTOS E SADRAQUE MATEUS BARBOSA, qualificados nos autos, 

na forma como posta em juízo.

Designo o dia 09/10/2018, às 18:30 horas, para audiência de instrução e 

julgamento, devendo ser requisitado os acusados, sendo que a defesa e 

as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia devem ser 

intimadas para o ato.

Quanto ao pedido de liberdade provisória (fl.105), dê-se vista ao Ministério 

Público, para manifestações.

Cumpra-se.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 34/2018-DF

 Excelentíssimo Doutor Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

 Considerando que a servidora Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa, 

Técnica Judiciaria, matrícula 6307, designada para exercer a função 

Gestora Judiciária da 2ª Vara, encontrar-se-á afastada no período de 

01/10/2018 à 29/12/2018, em face da Licença Médica.

RESOLVE:

 Designar Irene Aparecida Fermino, Auxiliar Judiciaria, matrícula 8108, para 

exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 2ª vara, no período 

de 01/10/2018 a 30/10/2018, durante o afastamento da titular.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Peixoto de Azevedo/MT, 05 de outubro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito e Diretor do Foro.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000556-06.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO (ADVOGADO(A))

GILVANIA SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO Em cumprimento ao despacho de ID: 15543628 exarado 

nestes autos, fica V.S.ª intimado para que, no prazo de 10(dez) dias, 

juntar a certidão negativa, municipal, Estadual e Federal em nome do 

falecido Sebastião da Silva Carneiro – CPF nº 859.414.681-72 Peixoto de 

Azevedo - MT, 04 de Outubro de 2018. IRENE APARECIDA FERMINO 

GESTOR(A) DE SECRETARIA

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000588-11.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELISANGELO LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000588-11.2018.8.11.0023. AUTOR(A): ELISANGELO LUIZ DA SILVA 

VISTO. 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, será apreciado após o 

transcurso do prazo para apresentação de contestação e juntada dos 

laudos aos autos. 3. Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário 

para responder, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 

335, ambos do Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual 

ausência de apresentação de resposta, implicará na decretação de sua 

revelia, conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 4. 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 
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CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000600-25.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO (ADVOGADO(A))

NATALINO DA SILVA SARAIVA (AUTOR(A))

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000600-25.2018.8.11.0023. AUTOR(A): NATALINO DA SILVA SARAIVA 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

1 - Defiro a gratuidade judicial pleiteada, nos termos do art. 98 do Código 

de Processo Civil. 2 - Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário 

para responder, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 

335, ambos do Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual 

ausência de apresentação de resposta, implicará na decretação de sua 

revelia, conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - 

À Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e audiência de instrução. Intime-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000674-79.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. (REQUERENTE)

W. C. S. (REQUERENTE)

J. D. O. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO 2ª VARA DE FEITOS GERAIS DESPACHO Se preenchidos os 

requisitos do art. 260 do Código de Processo Civil, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se cópia da presente como 

mandado. Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação. Após o 

efetivo cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante 

com as nossas homenagens, procedendo-se as devidas baixas e 

anotações de praxe. Às providências. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida na movimentação. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000679-04.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS SOUSA OAB - 029.355.221-50 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO 2ª VARA DE FEITOS GERAIS DESPACHO Se preenchidos os 

requisitos do art. 260 do Código de Processo Civil, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se cópia da presente como 

mandado. Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação. Após o 

efetivo cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante 

com as nossas homenagens, procedendo-se as devidas baixas e 

anotações de praxe. Às providências. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida na movimentação. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000680-86.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. S. R. (REQUERENTE)

D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA LETICIA DE ARAUJO SILVA OAB - 706.482.761-12 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. R. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO 2ª VARA DE FEITOS GERAIS DESPACHO Se preenchidos os 

requisitos do art. 260 do Código de Processo Civil, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se cópia da presente como 

mandado. Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação. Após o 

efetivo cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante 

com as nossas homenagens, procedendo-se as devidas baixas e 

anotações de praxe. Às providências. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida na movimentação. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000675-64.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. F. (REQUERENTE)

D. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. D. S. F. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO 2ª VARA DE FEITOS GERAIS DESPACHO Se preenchidos os 

requisitos do art. 260 do Código de Processo Civil, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se cópia da presente como 

mandado. Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação. Após o 

efetivo cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante 

com as nossas homenagens, procedendo-se as devidas baixas e 

anotações de praxe. Às providências. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida na movimentação. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000682-56.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

O. L. D. A. (ADVOGADO(A))

R. D. J. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO 2ª VARA DE FEITOS GERAIS DESPACHO Se preenchidos os 

requisitos do art. 260 do Código de Processo Civil, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se cópia da presente como 

mandado. Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação. Após o 

efetivo cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante 

com as nossas homenagens, procedendo-se as devidas baixas e 

anotações de praxe. Às providências. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida na movimentação. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000678-19.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA LUANA CARNIEL CAMARGO (ADVOGADO(A))

GABRIEL GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE LUIZ BELAN (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO 2ª VARA DE FEITOS GERAIS DESPACHO Se preenchidos os 

requisitos do art. 260 do Código de Processo Civil, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se cópia da presente como 

mandado. Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação. Após o 

efetivo cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante 

com as nossas homenagens, procedendo-se as devidas baixas e 

anotações de praxe. Às providências. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida na movimentação. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000379-42.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA WALDAMERI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000379-42.2018.8.11.0023. IMPETRANTE: ERICA WALDAMERI 

IMPETRADO: PREFEITURA DE PEIXOTO DE AZEVEDO Visto. Remetam-se 

os autos para o Ministério Público para manifestação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63991 Nr: 1113-83.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDS, ANNE HELLEN LOBO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora para no prazo de 

5(cinco) dias, informar se foi realizada a perícia médica agendada para o 

dia 30.05.2018, às 9:00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62744 Nr: 2743-14.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA LIMA ROCHA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para impulsionar o 

processo promovendo os atos e diligências que lhe incumbir, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86439 Nr: 3243-07.2017.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LTDS, TTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LWJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora para comparecer à 

audiência concentrada designada para dia 11.10.2018 às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72875 Nr: 1579-09.2015.811.0023

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: M. G. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON NUNES FREITAS, SINVALDO 

SANTOS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9.410-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Soraya Cristine Carvalho 

Duarte - OAB:MT/4345-A

 Considerando a retorno dos autos, havendo ratificação da sentença, 

inclusive com intimação pessoal do impetrado (fl. 156).

Nada sendo requerido pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias, 

certifique-se.

 Após, ARQUIVEM-SE OS AUTOS.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 21838 Nr: 713-50.2005.811.0023

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 713-50.2005.811.0023 - código 21838

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: BENEDINA SILVA DE ARAUJO

PARTE RÉ/DEVEDORA: FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS

INTIMADO: Requerido(a): Francisco Martins dos Santos Filiação: Damião 

Martins do Santos e Maria Mrtins dos Santos, brasileiro(a), natural de 

Campo maior-PI, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Travessão 5, 

Comunidade São Luiz, Bairro: Distrito União do Norte, Cidade: Peixoto de 

Azevedo-MT

VALOR DA CAUSA: R$ 235,95

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTER REQUEREIDA acima qualificada(s), 

para no prazo de 5(cinco) dias, pagar as custas Judiciais no valor de R$ 

494,56(quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis 

centavos) e taxa judiciária no valor de R$ 65,51(sessenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos) – Valor total das custas processuais R$ 

560,07(quinhentos e sessenta reais e sete centavos), cálculo de fls. 97, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível nos Cartórios 

Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br/serviços/guias), sob pena de 

expedição de certidão de dívida ativa, protesto e averbação dos valores 

junto ao Cartório Distribuidor da Comarca.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será fixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Allison Araujo da Silva - 

Estagiário de Direito, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 3 de outubro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77343 Nr: 885-06.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.P. MEDEIROS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 885-06.2016.811.0023 código 77343

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): L.P. MEDEIROS - ME

CITANDO(A, S): Executados(as): L.p. Medeiros - Me, CNPJ: 

12062968000121, brasileiro(a), Endereço: Rua Cristal, N° 149, Bairro: 

Centro, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/03/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.273.758,46

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Fazenda Pública Estadual move esta Execução 

Fiscal em desfavor do(s) executado(s), acima qualificado(s), visando 

receber o débito de R$ 1.273.758,46 (um milhão duzentos e setenta e três 

mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos), 

cálculo de 16/02/2016, constante da CDA 201517242.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Allison Araujo da Silva - Estagiário de Direito, 

digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 3 de outubro de 2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72842 Nr: 1556-63.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LUIZ KROETZ BRACHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1556-63.2015.811.0023 código: 72842

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RÉU(S): MARCELO LUIZ KROETZ BRACHT

INTIMANDO: Indiciado(a): Marcelo Luiz Kroetz Bracht, Cpf: 01322902194, 

Rg: 4.479.892 SSP SC Filiação: Tarciso Beno Bracht e Lisete Teresinha 

Kroetz Bracht, data de nascimento: 02/02/1985, brasileiro(a), natural de 

Sinop-MT, solteiro(a), ajudante geral, Endereço: Rua dos Martins, N° 674, 

Bairro: Palmeiras, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

do réu, acima identificado, pela prática, em tese, dos crimes previstos no 

artigo 155, § 1°, e § 4°, inciso I, do Código Penal. Consta no Inquérito 

Policial nº 126/2015/DPA/MT, que no dia 01/06/2015, por volta das 

01h40min, o indiciado teria arrobado estabelecimento comercial, nesta 

Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, e subtraido para si 13 aparelhos 

celulares. Pede, por fim, que seja submetido ao devido processo legal, 

para ao final, ser condenado nos termos da Lei.

DECISÃO/DESPACHO: PROCESSO N: 1556-63.2015.811.0023 (72842), 

VISTO. 1. Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes 

indícios de autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de MARCELO 

LUIZ KROETZ BRACHT, dando-o como incurso nas sanções descritas nos 

termos da denúncia. CITE-SE o(s) acusado(s), pessoalmente, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, respondam à acusação, por 

escrito, inclusive juntando documentos, especificando provas e arrolando 

as testemunhas pertinentes, no máximo de 08 (oito), sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 396-A do CPP. Se necessário, 

providencie-se, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, a 

citação do(s) réu(s) por edital, com prazo de 15 (quinze) dias. Quando do 

cumprimento do mandado de citação o Oficial de Justiça deverá indagar 

acerca da possibilidade de o(s) acusado(s) constituir(em) advogado. Não 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se o(s) acusado(s), citado(s), 

não constituir defensor, nomeio desde já o Defensor Público para 

oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias. Venham aos autos certidão de 

antecedentes criminais do(s) denunciado(s) desta Comarca. Determino 

sejam solicitadas informações sobre os antecedentes do(s) acusado(s) 

no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e ao Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC). Comunique o recebimento desta 

denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e 

Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local. 2. Defiro os pedidos 

formulados pelo Promotor de Justiça atrelados a peça inicial acusatória (fl. 

07). 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo, 26 de 

junho de 2015. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Allison Araujo da Silva - 

Estagiário de Direito, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 3 de outubro de 2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76149 Nr: 38-04.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 38-04.2016.811.0023 código: 76149

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): SERGIO SOUZA DA SILVA

INTIMANDO: Indiciado(a): Sergio Souza da Silva, Cpf: 00101275188, Rg: 

1367805-1 SSP MT Filiação: Maria de Jesus Souza da Silva, data de 

nascimento: 20/06/1984, brasileiro(a), natural de Rolandia-PR, solteiro(a), 

pedreiro e carpinteiro, Endereço: Rua: Madureira, Nº 834, Bairro: 

Liberdade, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

do réu, acima identificado, pela prática, em tese, dos crimes previstos no 

artigo 147 do Código Penal c/c Lei 11.340/06. Consta no Inquérito Policial 

nº 002/2016/DPA/MT, que no dia 01/01/2016,o indiciado o indiciado 

ameaçou causar mal injusto e grave à ex-companheira. Pede, por fim, que 

seja submetido ao devido processo legal, para ao final, ser condenado 

nos termos da Lei.

DECISÃO/DESPACHO: Processo nº 38-04.2016.811.0023 (Código 76149), 

Vistos, Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor 

de SÉRGIO SOUZA DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime previsto 

no artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, 

ocorrido em 01-01-2016. Presentes os requisitos inseridos no artigo 41 do 

Código de Processo Penal, quais sejam: exposição dos fatos criminosos, 

com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a 

classificação dos crimes e o rol de testemunhas e, ficando evidenciados a 

materialidade delitiva e os indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA de fls. 

5-6. Por consequência, com fundamento nos artigos 396, 396-A e 532 do 

CPP, determino que o acusado seja CITADO pessoalmente para que, no 
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prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta à acusação, podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

até 5 (cinco) testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário. Na impossibilidade da sua intimação pessoal, 

providencie-se a citação por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal. Quando do cumprimento 

do mandado de citação o Oficial de Justiça deverá indagar acerca da 

possibilidade de o acusado constituir advogado. Não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se citado, não constituir defensor, 

encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que patrocine a sua 

defesa, em respeito à disposição contida no § 2º do artigo 396-A do CPP. 

Junte-se aos autos a certidão de antecedentes criminais do denunciado, 

buscando-se os registros nesta Comarca. Determino, ademais, que sejam 

solicitadas informações sobre os antecedentes do acusado no Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso e ao Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC). Comunique-se o recebimento desta 

denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e 

Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local. Defiro os pedidos de fl. 7. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, 26 de 

fevereiro de 2016. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Allison araujo da Silva - 

Estagiário de Direito, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 3 de outubro de 2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85472 Nr: 2503-49.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 2503-49.2017.811.0023 código: 85472

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): LEANDRO RODRIGUES

INTIMANDO: Indiciado(a): Leandro Rodrigues, Cpf: 00833752103, Rg: 

1.577.565-8 Filiação: Devanir Rodrigues e Ilda Luis Rodrigues, data de 

nascimento: 18/09/1983, brasileiro(a), natural de Faxinal-PR, convivente, 

mototaxista, Endereço: Rua Ceara Nº 88, Bairro: Mae de Deus, Cidade: 

Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

do réu, acima identificado, pela prática, em tese, dos crimes previstos no 

artigo 333 do Código Penal. Consta no Inquérito Policial nº 

151/2012/DPA/MT, que no dia 02/07/2012, por volta das 22h00min, na Br 

163, na Rua Ceará, Bairro Mãe de Deus, Comarca de Peixoto de 

Azevedo-MT, o indiciado conduziu veiculo automotor em velocidade 

incompativel com o local, alem de tentar subornar os policiais. Pede, por 

fim, que seja submetido ao devido processo legal, para ao final, ser 

condenado nos termos da Lei.

DECISÃO/DESPACHO: AÇÃO PENAL Nº 2503-49.2017.811.0023 (Código 

85472), Vistos, Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em 

desfavor de LEANDRO RODRIGUES, imputando-lhe a prática do crime 

previsto no art. 333 do Código Penal, ocorrido na data de 02/07/2012. 

Presentes os requisitos inseridos no artigo 41 do Código de Processo 

Penal, quais sejam: exposição do fato criminoso, com todas as suas 

circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol 

de testemunhas e, ficando evidenciada a materialidade delitiva e os 

indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA de fl. 5. Por consequência, com 

fundamento nos artigos 396, 396-A e 401, do CPP, determino que o 

acusado seja CITADO pessoalmente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente resposta à acusação, podendo arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar até 8 (oito) testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Na 

impossibilidade da intimação pessoal, providencie-se a citação do réu por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do Código 

de Processo Penal. Quando do cumprimento do mandado de citação o 

Oficial de Justiça deverá indagar acerca da possibilidade de o acusado 

constituir advogado. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se, 

citado não constituir defensor, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública para que patrocine a sua defesa, em respeito à disposição contida 

no § 2º do artigo 396-A do CPP. Junte-se aos autos a certidão de 

antecedentes criminais ds denunciado, buscando-se nos registros desta 

Comarca. Determino, ademais, que sejam solicitadas informações sobre os 

antecedentes dos acusados no Instituto de Identificação do Estado de 

Mato Grosso e ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC). 

Comunique-se o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local. Defiro os pedidos formulados pelo órgão ministerial à fl. 6. 

Adiante, verifico que à fl. 6 o órgão ministerial pugnou pela declaração da 

extinção da punibilidade do denunciado quanto aos crimes previstos no 

art. 311 do CTB e 331 do Código Penal, com fundamento no art. 107, inciso 

IV, e 109, inciso IV, do Código Penal (prescrição). Analisando os autos 

verifico que de fato os retrocitados crimes imputados ao acusado se 

encontram prescritos, motivo pelo qual DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE DO RÉU no que tange aos crimes previstos no art. 311 do 

CTB e 331 do Código Penal. Cumpra-se expedindo o necessário. Peixoto 

de Azevedo/MT, 30 de outubro de 2017. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz 

de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Allison Araujo de silva - 

Estagiário de Direito, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 3 de outubro de 2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76150 Nr: 39-86.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO CORREIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 39-86.2016.811.0023 código: 76150

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): LOURENÇO CORREIA NETO

INTIMANDO: Indiciado(a): Lourenço Correia Neto, Rg: 2734611-0 SSP MT 

Filiação: Manoel Correa Neto e Rosinha Barbosa Correa, data de 

nascimento: 08/06/1965, brasileiro(a), natural de Mundo novo-MS, 

solteiro(a), Endereço: Rua: Joaquim das Neves Norte N°238, Bairro: 

Centro, Cidade: Naviraí-MS

FINALIDADE: Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

do réu, acima identificado, pela prática, em tese, dos crimes previstos no 

artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Consta no Inquérito Policial nº 

352/2015/DPA/MT, que no dia 31/12/2015, por volta das 11h30min, na Br 

163, Km 1033, Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, o indiciado conduziu 

veiculo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da 

influencia de álcool. Pede, por fim, que seja submetido ao devido processo 

legal, para ao final, ser condenado nos termos da Lei.
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DECISÃO/DESPACHO: Processo nº 39-86.2016.811.0023 (Código 76150), 

Vistos, Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor 

de LOURENÇO CORREIA NETO, imputando-lhe a prática do crime previsto 

no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ocorrido em 31-12-2015. 

Presentes os requisitos inseridos no artigo 41 do Código de Processo 

Penal, quais sejam: exposição do fato criminoso, com todas as suas 

circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol 

de testemunhas e, ficando evidenciada a materialidade delitiva e os 

indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA de fls. 5-6. Cite-se o acusado, 

pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, através de Advogado, 

responda à acusação, por escrito, inclusive juntando documentos, 

especificando provas e arrolando as testemunhas pertinentes, no máximo 

de 05 (cinco), sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do CPP. 

Quando do cumprimento do mandado de citação o Oficial de Justiça 

deverá indagar acerca da possibilidade de o acusado constituir advogado. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-la, no prazo de 

10 (dez) dias. Junte-se aos autos a certidão de antecedentes criminais do 

denunciado, buscando-se nos registros desta Comarca. Determino, 

ademais, que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes do 

acusado no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC). Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de 

Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local. 

Defiro os requerimentos formulados às fl. 7. Em razão da possibilidade de 

ser ofertada a suspensão condicional ao acusado mesmo que seja 

apresentada resposta, designo desde já audiência para esta finalidade 

para o dia 16/06/2016, às 17h00min. Determino que as certidões sejam 

anexadas aos autos antes da realização da audiência. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2016. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Allison Araujo da Silva - 

Estagiário de Direito, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 3 de outubro de 2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75530 Nr: 3300-93.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA UNIAO DO NORTE DE 

PRODUTORES AGROPECUÁRIOS LTDA ME, CLAUDIO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3300-93.2015.811.0023 Código: 75530

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

PARTE RÉ: DISTRIBUIDORA UNIAO DO NORTE DE PRODUTORES 

AGROPECUÁRIOS LTDA ME e CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

CITANDO(A, S): Executados(as): Claudio Francisco de Oliveira, Cpf: 

00387406131, Rg: 15567753 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), divorciado(a), 

administrador, Endereço: Av. Principal (Agro Solo) Zona Rural, Bairro: 

União do Norte, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

Executados(as): Distribuidora Uniao do Norte de Produtores 

Agropecuários Ltda Me, CNPJ: 09089387000179, brasileiro(a), natural de 

Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: Rodovia Mt 322, Km 65, Cidade: Peixoto 

de Azevedo-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/11/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 27.699,83

FINALIDADE: 1. EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, por todo o conteúdo do despacho abaixo 

transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte(s) integrante(s) deste mandado, bem assim para que PAGUE, dentro 

de 03 (três) dias, contados da efetiva citação, o PRINCIPAL E 

ACESSÓRIOS LEGAIS, ABAIXO INDICADO, sob pena de lhe ser(em) 

penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja 

constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta da indicação e 

respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a satisfação 

integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 652, § 2º e art. 

655, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a 

posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 659, § 1º, do CPC). 2. Não 

encontrando a parte devedora, proceder ao ARRESTO de bens 

pertencentes a ela, cumprindo o determinado no parágrafo único do art. 

653 do CPC. 3. CITADO(S) O(S) EXECUTADO(S), CIENTIFIQUE-O(S) de que 

poderá opor, querendo, independentemente da realização ou não da 

penhora, EMBARGOS DO DEVEDOR, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS. 3.1. 

TRATANDO-SE DE EMBARGOS DE MÉRITO, ESSE PRAZO FLUIRÁ A 

PARTIR a partir da juntada, no Juízo Deprecante, da comunicação da 

citação feita pelo Juízo Deprecado (art. 738, § 2º do CPC). 3.2. Na 

hipótese de Embargos que discutam, unicamente, a validade dos atos 

praticados no Juízo Deprecado, ou seja, verse sobre vícios ou defeitos da 

penhora, avaliação ou alienação de bens, o prazo para Embargar fluirá a 

partir da juntada, aos autos da própria carta precatória, do mandado de 

citação. 3.3. Em ambos os casos, a contagem do prazo, quando se tratar 

de litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 738, § 1º, do CPC. 

3.4. Aos embargos do executado não se aplica o disposto no art. 191 

desta Lei. 3.5. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no 

juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los 

é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da 

penhora, avaliação ou alienação dos bens. 4. Decorrido o prazo de 03 

(três) dias (art. 652, caput), sem efetivo pagamento, munido da segunda 

via do mandado, PROCEDA-SE, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO 

de bens do(s) Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) executado(s) pessoalmente ou 

na pessoa de seu advogado. 5. Na hipótese de ser(em) penhorado(s) 

bem(ns) imóvel(eis) e sendo a parte devedora casada, INTIME-SE também 

o respectivo cônjuge. 6. Não localizada a parte executada para o fim de 

intimá-la da penhora, o oficial certificará detalhadamente as diligências 

realizadas, caso em que o juiz poderá dispensar a intimação ou 

determinará novas diligências. 7. Na hipótese de penhora de imóvel, em 

regra, o depósito recairá na pessoa do(s) Executado(s), que poderá(ão) 

recusar expressamente o encargo se não tiver condições práticas de 

zelar pela guarda e conservação do bem. Ademais, o oficial de justiça 

deverá observar as disposições contidas nos artigos 649, 659, §§ 2º ao 

5º, 660, 666 e 680 c/c 681, todos do CPC.

OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade. b) O executado pode, 

no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a 

substituição do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a 

substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente e será menos onerosa 

para ele devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620); c) No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. d) Os embargos 

do executado, em regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. e) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. f) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução.

 VALOR DO DÉBITO: R$ 27.699,83

RESUMO DA INICIAL: O exequente maneja ação de execução de titulo 

extrajudicial em desfavor dos executados, acima qualificados, com o 

objetivo de receber a importância de R$ 27.699,83 oriunda de Cédula de 

Crédito Bancário, cuja nº B51230001-0. O exequente empreendeu 
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diversas tentativas de composição amigável, e os executados sempre 

postergaram o pagamento, tornando necessário o ajuizamento da 

presente ação, requer a citação dos executados para que no prazo de 3 

(três) dias (art. 652 do CPC) paguem a importância de R$ 27.699,83, 

acrescidos dos seus encargos contratuais, nos termos do parágrafo 

único do artigo 798 do NCPC.

DESPACHO: Defiro o pedido de fls.41, assim, cite-se a parte executada via 

edital, com prazo de 30 dias, transcorrido o prazo sem resposta 

certifique-se, ficando desde já nomeada a Defensoria Pública atuante 

nesta Comarca, como curadora especial (art. 72, inc. II, do 

CPC).Intime-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

Eu, Allison Araujo da Silva - Estagiário de Direito - Mat. 37552, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 2 de outubro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70065 Nr: 3378-24.2014.811.0023

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SINVALDO SANTOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONORINA MOREIRA LOPES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora para se manifestar 

sobre os termos da cota ministerial de fls. 74/75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87693 Nr: 4091-91.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGLIA DA SILVA BANDEIRA, EIDI PAMELA DA SILVA 

DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, faço 

vistas dos autos a parte autora para que se manifeste no prazo de lei, 

sobre a prova acrescida (laudo pericial), juntada à fl. 58.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81410 Nr: 3348-18.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOMES CARDOSO, VILMA YOSHIKO 

TAKAHASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B

 FINALIDADE: intimar a advogada de defesa da ré Vilma Yoshiko 

Takahashi, para se manifestar quanto aos arquivos de mídias(CD) juntada 

às fls. 474/475, no prazo de lei.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-84.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NIZETE TEIXEIRA (REQUERENTE)

LUCIANA BRANDAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000178-84.2017.8.11.0023 Valor da causa: $12,000.00 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: NIZETE TEIXEIRA 

Endereço: RUA ORQUIDEA, 17, MAE DE DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S/A Endereço: TELEMAT - 

BRASIL TELECOM, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 Senhor(a): XXX A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. PEIXOTO DE AZEVEDO, 5 de 

outubro de 2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52825 Nr: 4141-31.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenir Soares de Souza Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nogueira de Menezes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT

 Diante do decurso do prazo prescricional para cobrança das taxas e 

custas julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em virtude da 

prescrição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87820 Nr: 5539-71.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alethea Assunção Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO AMARAL DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique M. Bazotti - 

OAB:14494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Ao requerente para atualização dos cálculos e prosseguimento da 

execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61277 Nr: 1617-90.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Moreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio José Correa Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455, Paulo Henrique Gaiva Muzzi - OAB:

 Não osbtante os argumentos apresentados pelo exequente, visando dar 

prosseguimento ao feito, sem arqguiçao de nulidades desnecessária, 

NOTIFIQUE-SE o executado para que constitua novo parono em 10 dias.

Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101526 Nr: 2739-02.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Gonçalves Neto, Cesar de Assunção 

Rodrigues, Eunice de Paula Santiago, Margarete March Libório, Manoel 

Bernardino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dê-se vista às partes para que digam sobre as informações do perito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108568 Nr: 5603-13.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Facipieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilda Facipieri da Silva, Municipio de Pontes e 

Lacerda - MT, REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, Luciani Freire 

Sanches da Silva, Éder Luís Burgo Guevara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 Intimem-se as partes para que digam sobe as informações de ref. 118.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161454 Nr: 1080-50.2018.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISIELI BOCORNI - OAB:175898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150402 Nr: 8182-60.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josomeire Macedo Chaves Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desconstituo, em havendo, o perito anteriormente nomeado.

Nomeio como perito nos autos o Doutor JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser 

intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, 

devendo responder os quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentarem outras considerações que entenderem pertinentes.

Intime-se o perito, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Deverá o perito responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear?

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias.

Arbitro os honorários periciais devidos ao Doutor José Dárcio de Andrade 

Rudner, no valor de R$ 600,00, na forma da Resolução 232/2016 do 

Conselho Nacional de Justiça, a serem arcados pela Justiça Federal ou 

Estadual, dependendo da competência, vez que se trata de comarca com 

carência de profissionais na área de saúde, inclusive, passando por um 

caos na área de saúde, com o “fechamento” do hospital público, 

justificando a nomeação de profissional de outra localidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103284 Nr: 3444-97.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Ailton Pereira da Silva, Silvana Gonçalves 

Azambuja, Weslaine Azambuja da Silva, Sania Azambuja da Silva, Wilter 

Gonçalves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da concordância do autor com os cálculos do INSS, homologo os 

cálculos e determino a expedição de RPV no valor dos cálculos do INSS. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 168626 Nr: 4415-77.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MAGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 
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acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129014 Nr: 7677-06.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angèlica Maria Santos de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A, REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB-MT 13245-A, Maria Fernanda Barreira de Faria 

- OAB:198.088 SP

 Defiro o pedido de ref. 109.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148676 Nr: 7259-34.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denis Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147410 Nr: 6766-57.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 114006 Nr: 1588-64.2016.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Pinto Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francivaldo Fernandes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107752 Nr: 5308-73.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001823-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001823-43.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$8,775.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a 

contestação de ID15735767 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e lacerda, 5 de outubro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001732-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINO FERREIRA (AUTOR(A))

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001732-50.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$12,656.25; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a 

contestação de nº 15763302 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 5 de outubro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001641-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

G. S. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001641-57.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$13,500.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins de direito que a 

parte requerida devidamente citada da presente ação, conforme juntada 

de AR (ID 15290939), deixou transcorrer o prazo sem manifestação. 

Assim, com amparo ao provimento 56/2007 CGJ, abro vista à parte autora 

para se manifestar no prazo legal. Pontes e Lacerda, 5 de outubro de 

2018 LAUDICEIA SOUZA SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001767-10.2018.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CILENE OLIVEIRA SALES (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001767-10.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$8,775.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, 

SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a 

contestação de ID 15736691 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 5 de outubro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) 

-Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000928-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM LEAL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000928-82.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$8,195.54; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

verificando constatei que a parte requerida não contestou a presente 

ação, embora devidamente citada, conforme certidão 15156124, 

decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com amparo no provimento 

56/2007, abrimos vista para autora se manifestar. Pontes e Lacerda, 5 de 

outubro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000352-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE EMIDIO DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000352-89.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: GETULIO MIRANDA DA SILVA. INVENTARIADO: ONOFRE 

EMÍDIO DA SILVA. Vistos. Inicialmente, CUMPRA-SE a secretaria na íntegra 

a decisão de ID nº. 12620253. Desde já, DEFIRO o pedido de ID nº. 

12820627 de consulta junto aos Sistemas BACENJUD e RENAJUD, com o 

objetivo de se verificar a existência de bens em nome do “de cujus” na 

data de seu falecimento, 25 de fevereiro de 2018. Ademais, INTIME-SE o 

inventariante para carreie aos autos as certidões negativas de débito 

obtidas junto à SEFAZ-MT e PGE-MT. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 04 

de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002348-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JENIVALDO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

DROGARIA MODELO COM. DE MEDICAMENTO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002348-25.2018.8.11.0013 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: 

DROGARIA MODELO COM. DE MEDICAMENTO EIRELI-ME. EXECUTADO: 

JENIVALDO FERREIRA DA SILVA. Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 05 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002344-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ROBERTO VIEIRA (AUTOR(A))

PATRICIA SOARES DOURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002344-85.2018.8.11.0013 AUTOR: 

FRANCISCA ROBERTO VIEIRA RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 

319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo 

rito comum (NCPC, art. 318, caput). CITE-SE a parte requerida, pelo 

correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 

344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 04 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001265-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001265-71.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. REQUERIDO: 

JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE BRITO. Vistos. Inicialmente, CERTIFIQUE-SE o 

Cartório Distribuidor quanto ao recolhimento da taxa judiciária e custas 

processuais. Ademais, DEFIRO o pedido de ID nº. 14851853 e, para tanto, 

CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias à parte requerente. Após, INTIME-SE 

o requerente, por meio de seus advogados e via DJE, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, requeira o que entender pertinente ao prosseguimento 

do feito. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 03 de outubro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001433-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))
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BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001433-73.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: SIDNEY EDUARDO LOBO 

DOS SANTOS. Vistos. DEFIRO o pedido de ID nº. 14832722 e, para tanto, 

CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias à parte requerente. Após, INTIME-SE 

o requerente, por meio de seus advogados e via DJE, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, requeira o que entender pertinente ao prosseguimento 

do feito. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 03 de outubro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002000-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAV & SEC LAVANDERIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002000-07.2018.8.11.0013 AUTOR: 

LAV & SEC LAVANDERIA LTDA - ME RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos. REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para certificar 

quanto ao recolhimento das custas de ingresso. Após, tornem os autos 

conclusos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 04 de outubro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118894 Nr: 3171-84.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA MOULAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CHAMO O FEITO À ORDEM.

Em análise aos autos, percebe-se que foi proferida sentença de mérito 

julgando procedente o pedido da inicial, conforme fls. 87/88. Em ato 

contínuo, a referida decisão foi objeto de recurso de embargos de 

declaração, por parte do autor, alegando, em síntese, contradição e 

omissão (fls. 94/98).

No entanto, ocorre que, apesar da demonstração por parte do autor de 

possuir doença que o incapacita para exercer suas atividades rotineiras 

na zona rural, não foi designada nos autos audiência de instrução e 

julgamento para colher a prova testemunhal.

Em sentido exatamente similar, colhe-se da jurisprudência do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região o seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE HABITUAL DEMONSTRADA. 

SEGURADO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA 

TESTEMUNHAL. SENTENÇA ANULADA. 1. A despeito de o laudo pericial 

concluir pela incapacidade temporária do autor para o exercício da sua 

atividade habitual de trabalhador rural e da existência de documentos que 

indicam o labor campesino (fls. 14/15, 18/22 e 44), o Juízo de Primeiro 

Grau denegou o pedido, sem, ao menos, designar audiência para a coleta 

da prova oral, que seria indispensável para a ratificação dos elementos 

materiais. 2. Precipitado se mostra o julgamento antecipado da lide, pois 

isso inviabiliza a demonstração da qualidade de segurada especial da 

parte e limita a cognição, em toda a sua amplitude, pela instância superior. 

3. A sentença deve ser anulada, com a devolução dos autos à origem 

para a realização da prova testemunhal, na linha do entendimento 

jurisprudencial desta Corte: "havendo apenas início de prova material 

quanto ao tempo e à natureza da atividade, é de se anular a sentença que, 

sem a comprovação fática, deixou de realizar audiência de instrução e 

julgamento, para possível e relevante prova testemunhal [...]" (AC 

0025589-18.2016.4.01.9199 / PA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

28/09/2016). 4. Sentença anulada, de ofício, para que a instrução tenha o 

seu curso regular em primeiro grau, com a realização de audiência. 

Apelação da parte autora prejudicada. Tutela antecipada indeferida, sem 

prejuízo de nova deliberação pelo Juízo a quo, após a realização da 

audiência. A Câmara, por unanimidade e de ofício, declarou a nulidade da 

sentença e determinou o retorno dos autos à Unidade Jurisdicional de 

origem para a regular instrução e declarou prejudicada a apelação da 

parte autora.

(AC 0027710-19.2016.4.01.9199, JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE 

SANTANA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 DATA:10/09/2018 PAGINA:.)

Desta forma, considerando que a prova oral é indispensável para a 

comprovação do exercício rurícola do segurado especial, DECLARO nulos 

todos os atos praticados desde a prolação da sentença de mérito (fls. 

87/88).

Por consequência, DESIGNO o dia 23 de outubro de 2018, às 15h00min, 

para a realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em 

que serão colhidas as declarações das testemunhas oportunamente 

arroladas, bem como o depoimento pessoal da parte autora, em 

observância ao disposto no art. 385 do NCPC.

 Fixo como pontos controvertidos da lide: (I) ser a parte requerente 

portadora de deficiência que a incapacite para o desempenho de atividade 

laboral; e (II) a condição de segurado da parte autora.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87573 Nr: 5275-54.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS LEAL RODRIGUES, Simei Molina de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 313/314, uma vez que já houve a tentativa de 

penhora dos veículos encontrado via Sistema Renajud (227/230).

No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão proferida anteriormente nos 

autos.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102869 Nr: 3300-26.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia das partes (fl. 123), REMETAM-SE os autos ao 

arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 102399 Nr: 3105-41.2015.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarete de Figueiredo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte requerente, à fl. 771, a reconsideração da decisão que 

determinou a suspensão da marcha processual.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Contudo, para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita: 

o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais).

Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo 

recursal, consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores, 

vejamos: “EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA 

SEGUIMENTO AO RECURSO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO 

- DESPACHO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE DETERMINOU A 

SUSPENSÃO DO FEITO - PRECLUSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O 

pedido de reconsideração não tem o condão de interromper e nem 

suspender o prazo para a interposição do recurso cabível. Caracterizada 

a preclusão temporal, nos moldes do art. 473 do Código de Processo Civil, 

não cabe qualquer discussão ou apreciação de questão já decidida. 

(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.10.063591-1/004, Relator(a): Des.(a) 

Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2014, 

publicação da súmula em 11/08/2014)”.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho inalterado 

o “decisum” de fl. 768, tal como foi lançado.

Ademais disso, o Juizado Especial das Fazendas Públicas encontra-se 

instalado na Comarca de Pontes e Lacerda, de modo que, além da 

ausência de previsão legal, os próprios fundamentos do pedido de 

reconsideração não se sustentam.

INTIME-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 97052 Nr: 843-21.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO IGLEZIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia das partes (fl. 114), REMETAM-SE os autos ao 

arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114830 Nr: 1850-14.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIONE SOUZA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 75, tendo em vista que tal medida já foi realizada 

às fls. 66/67.

Desta forma, INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via 

DJE, a fim de que requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento da presente execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 97660 Nr: 1083-10.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDINA SALGUEIRO DIDONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, vale salientar que o presente feito seguiu devidamente sua 

marcha processual e, que inclusive, foi remetido à Central de Arrecadação 

e Arquivamento pela extinção do cumprimento de sentença pelo 

pagamento, conforme fl. 130.

Desta maneira, não é cabível a abertura de novo cumprimento de sentença 

no bojo da presente ação, a fim de cobrar o período que não foi liquidado 

anteriormente, visto que esta fase processual já foi devidamente extinta 

pelo pagamento.

Neste sentido, deverá a parte autora ajuizar uma ação autônoma, fazendo 

constar os documentos necessários, para discutir o período alegado na 

manifestação de fls. 161/163, que sob sua alegação, não foi liquidada na 

fase processual de cumprimento de sentença anterior.

INTIMEM-SE.

Após, nada sendo requerido, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154024 Nr: 9919-98.2017.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CASTILHO CARDOSO, DENISE DIAS DE 

OLIVEIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDA - 

OAB:15376, Ricardo Quidá - OAB:2.625/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Marisa Balbino da 

Trindade - OAB:3638/MT

 Certifico e dou fé que, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo 

a parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86042 Nr: 3669-88.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92473 Nr: 3814-13.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristovão Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 46726 Nr: 3359-58.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cícero de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130283 Nr: 8275-57.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIZA RODRIGUES DIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98960 Nr: 1627-95.2015.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenil Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirlene Souza Vicente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo concedido à parte ré sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte autora para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 139785 Nr: 3611-46.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Tecidos Felisberto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo concedido à parte ré sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte autora para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147162 Nr: 6642-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY VELOSO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo 

a parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126845 Nr: 6667-24.2016.811.0013

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAS, JMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Pelo exposto, e por tudo o que consta dos autos, com fundamento no que 

acima foi expendido, consoante disposição do art. 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na representação 

ofertada, para:(i) RECONHECER a prática do ato infracional descrito na 

peça inicial, análogo ao delito de tráfico de drogas (art. 33 “caput”, da Lei 

nº 11.343/2006) pelos representados RENATO AQUINO SANTIAGO e 

JANDIR MALAQUIAS BARBOSA, devidamente qualificados nos autos; e(ii) 

APLICAR aos adolescentes RENATO AQUINO SANTIAGO e JANDIR 

MALAQUIAS BARBOSA, devidamente qualificados nos autos, devido ao 

reconhecimento do caráter ilícito da conduta, bem como para 

ressocializá-lo, atendendo aos fins pedagógicos preconizados pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, a medida socioeducativa de 

prestação de serviços à comunidade (arts. 112, III, e 117 do ECA).Sem 

condenação em custas e despesas processuais em decorrência da 

natureza da demanda, na forma do art. 141, § 2º, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente.INTIMEM-SE pessoalmente o adolescente, seus 

responsáveis legais e, ainda, o defensor público que patrocinou sua 

d e f e s a  t é c n i c a ,  a c e r c a  d o  c o n t e ú d o  d a  p r e s e n t e 

sentença.NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.Por 

consequência, e independentemente do trânsito em julgado da presente 

sentença, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de 

Justiça (cf. STJ, HC 348.002/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 

julgado em 11/10/2016, DJe 03/11/2016), DETERMINO a expedição da 

competente guia de execução de medida socioeducativa, consoante 

dispõe o art. 39 da Lei nº 12.594/2012, fazendo-a acompanhar dos 

documentos necessários e remetendo-a ao juízo competente.A medida 

socioeducativa de prestação de serviços à comunidade será realizada 

pelo período de 6 (seis) meses, com carga horária de 5 (cinco) horas 

semanais, nos termos do art. 117 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente...EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 56998 Nr: 2561-29.2010.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lee, Brock e Camargo Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco, Ilga Maria 

Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Arantes Ferreira - 

OAB:5.920, Juliana Moura Nogueira - OAB:7920, Mario Alcides 

Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT

 Autos nº 2561-29.2010.811.0013

Código 56998

Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 
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de sentença.

CADASTRE-SE no sistema Apolo os advogados da parte executada.

Após, INTIME-SE o devedor, por meio de seus advogados constituídos nos 

autos, via DJE, nos termos do art. 513, §2º, inciso I, do NCPC, a cumprir a 

sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se houver, em 15 

(quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo pagamento 

voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 25 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108315 Nr: 5510-50.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VITOR SOUZA SEGATI, Valdirene Elias de Souza 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo concedido às partes para 

apresentar recurso contra a sentença proferida nos autos sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região em reexame necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001592-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

NILSO MANFRIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001592-16.2018.8.11.0013. AUTOR: 

NILSO MANFRIN. RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por NILSO 

MANFRIN, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A, ambos devidamente qualificados na inicial. Juntou 

documentos nas folhas retro. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação (ID nº. 15031358). A impugnação à contestação 

foi anexada no ID nº. 15494363. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento 

ordinário em que o autor pleiteia que a ré seja condenada à indenização 

por acidente de trânsito no importe de R$ 7.425,00 (sete mil quatrocentos 

e vinte e cinco reais). Quanto a preliminar de ausência de interesse de 

agir, consubstanciada em razão de a parte requerente ter recebido, na 

seara administrativa, indenização, entendo que referida tese defensiva 

confunde-se com o mérito, devendo ser analisada por ocasião da 

prolação da sentença de mérito. Acerca da preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, uma vez que a parte requerente não apresentou comprovante 

de residência, requisito para fixação do foro, a jurisprudência já 

sedimentou há muito tempo o entendimento pela desnecessidade de sua 

apresentação. O ordenamento processual ou rito aplicável às ações de 

cobrança do seguro DPVAT não mencionam a necessidade de 

apresentação do comprovante de residência. Nessa linha, destaco 

precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, em 

casos análogos recentes, já firmou a orientação: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAÇÃO 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE 

EXIGÊNCIA LEGAL NESSE SENTIDO - ROL TAXATIVO DOS ARTS. 282 E 

283 DO CPC - RECURSO PROVIDO . 1. O comprovante de residência não 

está no rol de requisitos previsto no art. 282 do Código de Processo Civil, 

sendo desncessária, portanto, a determinação de emenda para a sua 

apresentação, principalmente quando a agravante apresenta toda a 

qualificação na peça inicial com a informação de seu nome e sobrenome, 

nacionalidade, estado civil, profissão, número de carteira de identidade e 

CPF, endereço e domicílio, bem como a completa qualificação do réu . 2. 

Quanto a previsão do art. 283 do CPC no sentido de que a inicial seja 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, tais 

documentos são aqueles indispensáveis ao desenvolvimento do 

processo, ou seja, aqueles relacionados com os fatos e com os 

fundamentos jurídicos do pedido, consistindo, na verdade, as provas 

documentais pelas quais o autor pretende demonstrar a verdade de suas 

alegações. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 

58139000028, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2013, Data da 

Publicação no Diário: 27/06/2013)”. Com isso, verifica-se que o dispositivo 

legal retratado pelo Novo Código de Processo Civil em seus arts. 319 e 

320 não exigem o comprovante de residência da parte, tal como é o 

entendimento jurisprudencial supracitado. Assim, REJEITO as preliminares. 

Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, 

para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante impulsionamento 

por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante remessa dos autos, 

intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do NCPC). Faço 

consignar que o autor deverá comparecer na perícia a ser designada 

independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os honorários 

periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 30 (trinta) 

dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização da perícia 

médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem 

acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, PROMOVA-SE 

nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 

04 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000513-02.2018.8.11.0013
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LUZIANO PEREIRA MAIA (EXEQUENTE)

ALAN VITOR BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEVAL FOGACA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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LACERDA DECISÃO Processo: 1000513-02.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: 

LUZIANO PEREIRA MAIA. EXECUTADO: BENEVAL FOGACA DOS 

SANTOS. Vistos. I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado ao 

ID nº. 15126234, no montante de R$ 203.922,32 (duzentos e três mil, 

novecentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), conforme cálculo 

de atualização acostado à pg. 3 do petitório inicial; sobre o CPF nº. 

522.897.611-68; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 

512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) 

parte(s) devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados 

aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 

911/69. Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema 

Renajud servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. 

Logo, exitosa a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) 

automotor (es) por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. 

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser 

cumprido no endereço da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele 

sistema, ficando aquela que sofreu constrição nomeada depositária do 

bem, até ulterior deliberação. IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores (item I) e inexistindo veículos automotores ou sendo 

estes incapazes de garantir o crédito exequendo (III), fica desde logo 

deferida o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI 

– CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 04 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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LACERDA DECISÃO Processo: 1001395-61.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO – FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. REQUERIDO: ANTONIO JOÃO CARDOSO. Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA – promovida pelo BV FINANCEIRA S/A CREDITO – 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra ANTONIO JOÃO CARDOSO, sob 

a alegação de que por força de cédula de crédito bancário, o réu 

declarou, expressamente, ter recebido a importância de R$ 22.300,65 

(vinte e dois mil trezentos reais e sessenta e cinco centavos), 

obrigando-se a restituí-la em 36 (trinta e seis) prestações mensais. Afirma 

que em garantia ao instrumento foi oferecido o veículo da marca 

CHEVROLET, Modelo: S-10 (CD) ADVANTAGE 4X2 2.4 8v, ano de 

fabricação 2008, Branca, placa NIY3455, CHASSI 9BG138HU08C437004. 

Sustenta o autor, em apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu 

com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o 

pagamento da prestação com vencimento a partir de 20/12/2017, o que 

deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, importando de forma 

atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 24.270,13 (vinte e quatro 

mil, duzentos e setenta reais e treze centavos). Em arremate, asseverou 

que o valor supracitado é o mesmo para fins de purgação da mora. Juntou 

aos autos notificação extrajudicial que não foi entregue no endereço do 

contrato pelo fato do endereço ser insuficiente, oportunidade pela qual o 

autor carreou aos autos o instrumento de protesto, pugnando pela 

concessão de mandado liminar de busca e apreensão do veículo 

mencionado ante a mora da parte requerida. E os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Passo à análise do preenchimento dos 

requisitos necessários ao recebimento da ação. Importante frisar que a 

presente ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO encerra imediata 

declaratividade e constitutividade por proporcionar a consolidação da 

propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída em nome do credor 

adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do alienante) na 

pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, 

requer para o seu recebimento e concessão da medida liminar o 

preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3o 

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário”. Os documentos acostados aos autos, na 

ref. 14204813, demonstram a realização do negócio jurídico entre as 

partes. Assim, possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha 

caminham os precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. 

VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 

PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação 

fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a 

constituição do devedor em mora: A) pela notificação extrajudicial, feita 

pelo cartório de títulos e documentos, através de carta registrada, que 

deve ser entregue no domicílio contratual do devedor, ainda que não seja 

recebida pessoalmente por ele; ou, a critério do credor, b) pelo 

instrumento de protesto lavrado no cartório competente (isto é, do domicílio 

contratual do devedor), cuja intimação pode ser feita por edital, se o 

devedor, apesar das tentativas do cartório, não for localizado no 

endereço constante do contrato ou tiver localização incerta ou ignorada 

ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a notificação no seu 

endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO 

-FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO EXTINTA 

SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. ART. 267, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE 

-IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -ALEGADA REGULARIDADE DA 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA -DESNECESSIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO E RECEBIMENTO DA 

CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO 

CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONSTITUI 

PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MAS APENAS DO 

DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS 

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELO 

PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a 

comprovação da mora, na alienação fiduciária, pode ser efetivada 

mediante notificação extrajudicial promovida por meio de cartório de títulos 

e documentos e entregue no domicílio do devedor, não se exigindo o 

recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - AgRg no REsp 885.656/SC) 

ademais, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas 

para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69. (grifo nosso)” Ademais, o encaminhamento da notificação 

extrajudicial no endereço constante no contrato e/ou instrumento de 

protesto, é suficiente para constituir em mora a devedora (ref. 14204834). 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FULCRADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR 

- MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO SITUADO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU - VALIDADE. DEVEDOR NÃO 

LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE 
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NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATANTES QUE POSSUEM O 

DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra 

decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, fundada em 

contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada 

pelo agravante em face da agravada, indeferiu liminar, considerando que o 

devedor não foi notificado. 2. Configuração da mora. Em se tratando de 

cláusula resolutória expressa, a mora do devedor se opera ex re, com o 

simples vencimento da dívida não paga, exigindo-se a notificação do 

devedor por carta enviada a seu endereço e com aviso de recebimento 

somente para a hipótese de concessão de liminar. Aplicação do princípio 

dies interpellat pro homini. 3. Princípio da territorialidade que só se aplica 

aos atos elencados no art. 130 da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, 

remete aos arts. 127 e 129, em cujo rol não se encontra a notificação do 

fiduciário para efeito de constituição em mora. 4. Princípio da 

instrumentalidade das formas. Assim, é válida para a constituição em mora 

a notificação extrajudicial emitida por Cartório de Títulos e Documentos de 

Comarca diversa do domicílio do devedor, desde que expedida para o 

endereço constante do contrato. 5. Notificação realizada que preencheu 

os requisitos legais, uma vez que o art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite 

geográfico aos Cartórios de Títulos e Documentos. Aplicação das Súmulas 

55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria da expedição. Comprovação da mora 

que pode ser feita por envio de carta pelo arrendador dirigida ao endereço 

do arrendatário constante do contrato, independentemente de recebimento 

pessoal pelo devedor. 7. Considerando ser dever dos contratantes agirem 

pautados pela boa-fé objetiva e seus deveres anexos, competia à 

agravada ter informado a mudança de endereço, de modo que o credor 

não pode ser penalizado pela diligência negativa. 8. Decisão que se 

reforma, para deferir a liminar de busca e apreensão do bem. DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. 

(Agravo de Instrumento nº 0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível 

do TJRJ, Rel. Marcelo Lima Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o 

exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: veículo automotor da marca 

CHEVROLET, Modelo: S-10 (CD) ADVANTAGE 4X2 2.4 8v, ano de 

fabricação 2008, Branca, placa NIY3455, CHASSI 9BG138HU08C437004. 

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE os 

representantes da parte autora como depositários, uma vez que não há 

nos autos elementos a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora 

ou que o bem seja indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, 

faça constar no mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, 

deverá o devedor entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 

14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme 

permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, 

DETERMINO a inserção de restrição de circulação do veículo objeto da 

ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, por intermédio do 

seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 02 

de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: WELINGTON DE 

ANDRADE SOUZA. Vistos. Inicialmente, RECEBO as petições de ID nº. 

14512090 e 14645025 como emenda à inicial. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – 

promovida pelo BANCO HONDA S/A contra WELINGTON DE ANDRADE 

SOUZA, sob a alegação de que as partes celebraram contrato de 

financiamento no valor de R$ 16.188,70 (dezesseis mil cento e oitenta e 

oito reais e setenta centavos), com pagamento por meio de 55 (cinquenta 

e cinco) parcelas mensais. Afirma que o veículo adquirido é da marca 

HONDA, Modelo: Biz 128, Chassi: 9C2JC4830HR101813, AZUL, 

ano/modelo: 2016/2017. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a 

parte requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, 

deixando de efetuar o pagamento da prestação com vencimento a partir 

de 21/05/2018, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, 

importando de forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 

9.271,79 (nove mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e nove 

centavos). Em arremate, asseverou que o valor supracitado é o mesmo 

para fins de purgação da mora. Juntou aos autos notificação extrajudicial 

que foi entregue no endereço do contrato, pugnando pela concessão de 

mandado liminar de busca e apreensão do veículo mencionado ante a 

mora da parte requerida. E os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Passo à análise do preenchimento dos requisitos 

necessários ao recebimento da ação. Importante frisar que a presente 

ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO encerra imediata declaratividade e 

constitutividade por proporcionar a consolidação da propriedade e posse 

plena (a indireta, preconstituída em nome do credor adquirente, reunida à 

direta, preexistente em mãos do alienante) na pessoa do credor fiduciário. 

Tal ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu 

recebimento e concessão da medida liminar o preenchimento dos 

requisitos contidos no seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3o O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário”. Os documentos acostados aos autos, na ref. 14645025, 

demonstram a realização do negócio jurídico entre as partes. Assim, 

possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os 

precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. 

LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE 

DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada 

pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em 

mora: A) pela notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e 

documentos, através de carta registrada, que deve ser entregue no 

domicílio contratual do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente 

por ele; ou, a critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no 

cartório competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja 

intimação pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do 

cartório, não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver 

localização incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a 

receber a notificação no seu endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO -FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. 

ART. 267, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

RECEBIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL 

-ALEGADA REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA 

-DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO 

E RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO 

INFORMADO PELO CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA 

MORA NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, MAS APENAS DO DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA 

ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O 

REGULAR PROCESSAMENTO. APELO PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a comprovação da mora, na alienação 

fiduciária, pode ser efetivada mediante notificação extrajudicial promovida 

por meio de cartório de títulos e documentos e entregue no domicílio do 

devedor, não se exigindo o recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - 

AgRg no REsp 885.656/SC) ademais, a notificação do devedor não é 

pressuposto para a ação, mas para o deferimento de liminar em 

procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 

Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. (grifo nosso)” Ademais, o 

encaminhamento da notificação extrajudicial no endereço constante no 

contrato e/ou instrumento de protesto, é suficiente para constituir em mora 

a devedora (ref. 14459525). Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO FULCRADA EM CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO 

AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR - MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA 
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POR CARTÓRIO SITUADO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU 

- VALIDADE. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA 

PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. 

CONTRATANTES QUE POSSUEM O DEVER DE INFORMAR EVENTUAL 

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de 

agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de busca e 

apreensão, fundada em contrato de financiamento, com cláusula de 

alienação fiduciária, ajuizada pelo agravante em face da agravada, 

indeferiu liminar, considerando que o devedor não foi notificado. 2. 

Configuração da mora. Em se tratando de cláusula resolutória expressa, a 

mora do devedor se opera ex re, com o simples vencimento da dívida não 

paga, exigindo-se a notificação do devedor por carta enviada a seu 

endereço e com aviso de recebimento somente para a hipótese de 

concessão de liminar. Aplicação do princípio dies interpellat pro homini. 3. 

Princípio da territorialidade que só se aplica aos atos elencados no art. 130 

da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, remete aos arts. 127 e 129, em cujo 

rol não se encontra a notificação do fiduciário para efeito de constituição 

em mora. 4. Princípio da instrumentalidade das formas. Assim, é válida 

para a constituição em mora a notificação extrajudicial emitida por Cartório 

de Títulos e Documentos de Comarca diversa do domicílio do devedor, 

desde que expedida para o endereço constante do contrato. 5. 

Notificação realizada que preencheu os requisitos legais, uma vez que o 

art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite geográfico aos Cartórios de Títulos 

e Documentos. Aplicação das Súmulas 55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria 

da expedição. Comprovação da mora que pode ser feita por envio de 

carta pelo arrendador dirigida ao endereço do arrendatário constante do 

contrato, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor. 7. 

Considerando ser dever dos contratantes agirem pautados pela boa-fé 

objetiva e seus deveres anexos, competia à agravada ter informado a 

mudança de endereço, de modo que o credor não pode ser penalizado 

pela diligência negativa. 8. Decisão que se reforma, para deferir a liminar 

de busca e apreensão do bem. DOU PROVIMENTO AO RECURSO NA 

FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. (Agravo de Instrumento nº 

0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Marcelo Lima 

Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o exposto, e com fulcro no 

art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito 

nos autos: veículo automotor da marca HONDA, Modelo: Biz 128, Chassi: 

9C2JC4830HR101813, AZUL, ano/modelo: 2016/2017. EXPEÇA-SE 

mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da 

parte autora como depositários, uma vez que não há nos autos elementos 

a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja 

indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, faça constar no 

mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor 

entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 

911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, 

do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no 

art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE 

a parte autora, por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 03 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001818-21.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A. REQUERIDO: OSMAR 

PAVARINE. Vistos. Inicialmente, RECEBO a petição de ID nº. 15106206 

como emenda à inicial. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – promovida pelo BANCO 

BRADESCO CARTÕES S/A contra OSMAR PAVARINE, sob a alegação de 

que celebrou com a parte requerida um contrato de financiamento, 

concedendo um crédito de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), a ser 

pago em 36 (trinta e seis) prestações de R$ 2.929,96 (dois mil, 

novecentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos). Afirma que o 

veículo adquirido é da marca Toyota, Modelo: Hilux Cabine Dupla SRV 4X4 

AT 3.0, Chassi: 8AJFZ29GXA6105945, Placa: NJT1035, Renavam: 

210537787, PRATA, ano/modelo: 2010/2010. Sustenta o autor, em 

apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as obrigações 

das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da prestação 

com vencimento a partir de 05/04/2018, o que deu ensejo ao vencimento 

antecipado das demais, importando de forma atualizada, no valor total, 

líquido e certo de R$ 18.053,27 (dezoito mil, cinquenta e três reais e vinte e 

sete centavos). Em arremate, asseverou que o valor supracitado é o 

mesmo para fins de purgação da mora. Juntou aos autos notificação 

extrajudicial que não foi entregue no endereço do contrato pelo fato do 

endereço ser insuficiente, oportunidade pela qual o autor carreou aos 

autos o instrumento de protesto, pugnando pela concessão de mandado 

liminar de busca e apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte 

requerida. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Passo à análise do preenchimento dos requisitos necessários ao 

recebimento da ação. Importante frisar que a presente ação, na lição de 

PAULO RESTIFE NETO encerra imediata declaratividade e constitutividade 

por proporcionar a consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, 

preconstituída em nome do credor adquirente, reunida à direta, 

preexistente em mãos do alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal 

ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento 

e concessão da medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no 

seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 

2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados aos autos, na ref. 14959746, demonstram a 

realização do negócio jurídico entre as partes. Assim, possível o 

deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os precedentes 

jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA 

CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. 

REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO 

FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei 

n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em mora: A) pela 

notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e documentos, 

através de carta registrada, que deve ser entregue no domicílio contratual 

do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente por ele; ou, a 

critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no cartório 

competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja intimação 

pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do cartório, 

não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver localização 

incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a 

notificação no seu endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E 

APREENSÃO -FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. ART. 267, IV DO CPC. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PELO DEVEDOR 

FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -ALEGADA REGULARIDADE DA 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA -DESNECESSIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO E RECEBIMENTO DA 

CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO 

CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONSTITUI 

PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MAS APENAS DO 

DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS 

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELO 

PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a 

comprovação da mora, na alienação fiduciária, pode ser efetivada 

mediante notificação extrajudicial promovida por meio de cartório de títulos 

e documentos e entregue no domicílio do devedor, não se exigindo o 

recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - AgRg no REsp 885.656/SC) 

ademais, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas 

para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69. (grifo nosso)” Ademais, o encaminhamento da notificação 

extrajudicial no endereço constante no contrato e/ou instrumento de 

protesto, é suficiente para constituir em mora a devedora (ref. 14959746). 
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Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FULCRADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR 

- MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO SITUADO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU - VALIDADE. DEVEDOR NÃO 

LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATANTES QUE POSSUEM O 

DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra 

decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, fundada em 

contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada 

pelo agravante em face da agravada, indeferiu liminar, considerando que o 

devedor não foi notificado. 2. Configuração da mora. Em se tratando de 

cláusula resolutória expressa, a mora do devedor se opera ex re, com o 

simples vencimento da dívida não paga, exigindo-se a notificação do 

devedor por carta enviada a seu endereço e com aviso de recebimento 

somente para a hipótese de concessão de liminar. Aplicação do princípio 

dies interpellat pro homini. 3. Princípio da territorialidade que só se aplica 

aos atos elencados no art. 130 da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, 

remete aos arts. 127 e 129, em cujo rol não se encontra a notificação do 

fiduciário para efeito de constituição em mora. 4. Princípio da 

instrumentalidade das formas. Assim, é válida para a constituição em mora 

a notificação extrajudicial emitida por Cartório de Títulos e Documentos de 

Comarca diversa do domicílio do devedor, desde que expedida para o 

endereço constante do contrato. 5. Notificação realizada que preencheu 

os requisitos legais, uma vez que o art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite 

geográfico aos Cartórios de Títulos e Documentos. Aplicação das Súmulas 

55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria da expedição. Comprovação da mora 

que pode ser feita por envio de carta pelo arrendador dirigida ao endereço 

do arrendatário constante do contrato, independentemente de recebimento 

pessoal pelo devedor. 7. Considerando ser dever dos contratantes agirem 

pautados pela boa-fé objetiva e seus deveres anexos, competia à 

agravada ter informado a mudança de endereço, de modo que o credor 

não pode ser penalizado pela diligência negativa. 8. Decisão que se 

reforma, para deferir a liminar de busca e apreensão do bem. DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. 

(Agravo de Instrumento nº 0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível 

do TJRJ, Rel. Marcelo Lima Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o 

exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: veículo automotor da marca 

Toyota, Modelo: Hilux Cabine Dupla SRV 4X4 AT 3.0, Chassi: 

8AJFZ29GXA6105945, Placa: NJT1035, Renavam: 210537787, PRATA, 

ano/modelo: 2010/2010. EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, 

NOMEANDO-SE os representantes da parte autora como depositários, 

uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar grave 

prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à sua 

atividade produtiva. Outrossim, faça constar no mandado que, por ocasião 

do cumprimento do mandado, deverá o devedor entregar os documentos 

relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte 

requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, quite integralmente a 

dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, e/ou 

apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 

911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do 

Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de circulação do 

veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, 

por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 03 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002004-44.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. REQUERIDO: 

VALDEMIR SILVA CHAGAS. Vistos. Inicialmente, RECEBO a petição de ID 

nº. 15331315 como emenda à inicial. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – promovida pelo 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra VALDEMIR SILVA 

CHAGAS, sob a alegação de que celebrou com a parte requerida um 

contrato de financiamento, concedendo um crédito de R$ 21.211,58 (vinte 

e um mil duzentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), a ser pago 

em 17 (dezessete) prestações de R$ 1.247,74 (um mil, duzentos e 

quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos). Afirma que o veículo 

adquirido é da marca Toyota, Modelo: Hilux Cabine Dupla N.S, Chassi: 

8AJFY22G9E8015113, Placa: QBE8565, Renavam: 1009916324, PRATA, 

ano/modelo: 2014/2015. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a 

parte requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, 

deixando de efetuar o pagamento da prestação com vencimento a partir 

de 15/06/2018, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, 

importando de forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 

21.833,32 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois 

centavos). Em arremate, asseverou que o valor supracitado é o mesmo 

para fins de purgação da mora. Juntou aos autos notificação extrajudicial 

que foi entregue no endereço do contrato, pugnando pela concessão de 

mandado liminar de busca e apreensão do veículo mencionado ante a 

mora da parte requerida. E os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Passo à análise do preenchimento dos requisitos 

necessários ao recebimento da ação. Importante frisar que a presente 

ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO encerra imediata declaratividade e 

constitutividade por proporcionar a consolidação da propriedade e posse 

plena (a indireta, preconstituída em nome do credor adquirente, reunida à 

direta, preexistente em mãos do alienante) na pessoa do credor fiduciário. 

Tal ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu 

recebimento e concessão da medida liminar o preenchimento dos 

requisitos contidos no seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3o O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário”. Os documentos acostados aos autos, na ref. 15281511, 

demonstram a realização do negócio jurídico entre as partes. Assim, 

possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os 

precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. 

LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE 

DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada 

pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em 

mora: A) pela notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e 

documentos, através de carta registrada, que deve ser entregue no 

domicílio contratual do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente 

por ele; ou, a critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no 

cartório competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja 

intimação pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do 

cartório, não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver 

localização incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a 

receber a notificação no seu endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO -FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. 

ART. 267, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

RECEBIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL 

-ALEGADA REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA 

-DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO 

E RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO 

INFORMADO PELO CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA 

MORA NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, MAS APENAS DO DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA 

ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O 

REGULAR PROCESSAMENTO. APELO PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a comprovação da mora, na alienação 

fiduciária, pode ser efetivada mediante notificação extrajudicial promovida 
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por meio de cartório de títulos e documentos e entregue no domicílio do 

devedor, não se exigindo o recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - 

AgRg no REsp 885.656/SC) ademais, a notificação do devedor não é 

pressuposto para a ação, mas para o deferimento de liminar em 

procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 

Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. (grifo nosso)” Ademais, o 

encaminhamento da notificação extrajudicial no endereço constante no 

contrato e/ou instrumento de protesto, é suficiente para constituir em mora 

a devedora (ref. 15281512). Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO FULCRADA EM CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO 

AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR - MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA 

POR CARTÓRIO SITUADO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU 

- VALIDADE. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA 

PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. 

CONTRATANTES QUE POSSUEM O DEVER DE INFORMAR EVENTUAL 

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de 

agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de busca e 

apreensão, fundada em contrato de financiamento, com cláusula de 

alienação fiduciária, ajuizada pelo agravante em face da agravada, 

indeferiu liminar, considerando que o devedor não foi notificado. 2. 

Configuração da mora. Em se tratando de cláusula resolutória expressa, a 

mora do devedor se opera ex re, com o simples vencimento da dívida não 

paga, exigindo-se a notificação do devedor por carta enviada a seu 

endereço e com aviso de recebimento somente para a hipótese de 

concessão de liminar. Aplicação do princípio dies interpellat pro homini. 3. 

Princípio da territorialidade que só se aplica aos atos elencados no art. 130 

da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, remete aos arts. 127 e 129, em cujo 

rol não se encontra a notificação do fiduciário para efeito de constituição 

em mora. 4. Princípio da instrumentalidade das formas. Assim, é válida 

para a constituição em mora a notificação extrajudicial emitida por Cartório 

de Títulos e Documentos de Comarca diversa do domicílio do devedor, 

desde que expedida para o endereço constante do contrato. 5. 

Notificação realizada que preencheu os requisitos legais, uma vez que o 

art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite geográfico aos Cartórios de Títulos 

e Documentos. Aplicação das Súmulas 55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria 

da expedição. Comprovação da mora que pode ser feita por envio de 

carta pelo arrendador dirigida ao endereço do arrendatário constante do 

contrato, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor. 7. 

Considerando ser dever dos contratantes agirem pautados pela boa-fé 

objetiva e seus deveres anexos, competia à agravada ter informado a 

mudança de endereço, de modo que o credor não pode ser penalizado 

pela diligência negativa. 8. Decisão que se reforma, para deferir a liminar 

de busca e apreensão do bem. DOU PROVIMENTO AO RECURSO NA 

FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. (Agravo de Instrumento nº 

0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Marcelo Lima 

Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o exposto, e com fulcro no 

art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito 

nos autos: veículo automotor da marca Toyota, Modelo: Hilux Cabine Dupla 

N.S, Chassi: 8AJFY22G9E8015113, Placa: QBE8565, Renavam: 

1009916324, PRATA, ano/modelo: 2014/2015. EXPEÇA-SE mandado de 

busca e apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da parte autora 

como depositários, uma vez que não há nos autos elementos a 

demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja 

indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, faça constar no 

mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor 

entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 

911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, 

do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no 

art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE 

a parte autora, por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 03 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001639-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONI WEMBERSON RAMOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001639-87.2018.8.11.0013. AUTOR: 

MOTOS MATO GROSSO LTDA. RÉU: MARCONI WEMBERSON RAMOS - 

ME. Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pela MOTOS MATO 

GROSSO LTDA, devidamente qualificada no feito, em desfavor de 

MARCONI WEMBERSON RAMOS - ME. Carreou à inicial documentos. A 

decisão de ID nº. 14861243 determinou a emenda da inicial, a fim de que a 

autora recolhesse as custas e demais despesas relativas à distribuição 

do feito. Todavia, embora devidamente intimada por meio de seus 

advogados e via DJE, a autora permaneceu inerte, conforme dá conta o 

teor da certidão de ID nº. 15728042. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Conforme consta do 

relatório, a inicial padecia de vícios sanáveis, motivo pelo qual foi 

determinada a sua emenda, na forma do art. 321 do NCPC. No entanto, 

segundo consta dos autos, a autora não cumpriu a ordem desde juízo, 

efetuando as correções necessárias para o bom andamento do feito. 

Neste panorama de ideias, decorre do próprio parágrafo único do art. 321 

a obrigação imposta ao julgador em extinguir o feito, indeferindo a inicial, 

de acordo com o que estatui também o art. 330, IV, do NCPC. Desta 

maneira, de acordo com o disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, 

IV, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, I, do mesmo código. Pelo princípio da causalidade, 

CONDENO a autora ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem condenação em honorários, 

uma vez que sequer houve citação dos réus. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, 

em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e 

Lacerda, 04 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001695-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEVALDO SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001695-23.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. REQUERIDO: 

ROSEVALDO SILVA RODRIGUES. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

devidamente qualificado no feito, em desfavor de ROSEVALDO SILVA 

RODRIGUES, também qualificado. Carreou à inicial documentos. A decisão 

de ID nº. 14736157 retificou de ofício o valor da causa e determinou a 

emenda da inicial, a fim de que a autora complementasse o pagamento das 

custas e demais despesas relativas à distribuição do feito. Todavia, 

embora devidamente intimada por meio de seus advogados e via DJE, a 

autora permaneceu inerte, conforme dá conta o teor da certidão de ID nº. 

15715208. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Conforme consta do relatório, a inicial padecia de 

vícios sanáveis, motivo pelo qual foi determinada a sua emenda, na forma 

do art. 321 do NCPC. No entanto, segundo consta dos autos, a autora não 

cumpriu a ordem desde juízo, efetuando as correções necessárias para o 

bom andamento do feito. Neste panorama de ideias, decorre do próprio 

parágrafo único do art. 321 a obrigação imposta ao julgador em extinguir o 

feito, indeferindo a inicial, de acordo com o que estatui também o art. 330, 

IV, do NCPC. Desta maneira, de acordo com o disposto nos arts. 321, 

parágrafo único, e 330, IV, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 
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resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do mesmo código. Pelo 

princípio da causalidade, CONDENO a autora ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem 

condenação em honorários, uma vez que sequer houve citação dos réus. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. Pontes e Lacerda, 04 de outubro de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002339-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

SIMONE DE OLIVEIRA DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA MARIA MARIN (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002339-63.2018.8.11.0013 AUTOR: 

SIMONE DE OLIVEIRA DUARTE RÉU: VALQUIRIA MARIA MARIN Vistos. A 

ação de exigir contas pressupõe a existência de um vínculo jurídico 

preestabelecido entre as partes em razão da relação jurídica negocial, o 

que autoriza uma das partes demandar a outra em juízo. No caso dos 

autos, não há documento algum que demonstre isso ou, ainda que 

sumariamente, o dever da ré em prestar as contas. Além disso, a autora 

não demonstrou que houve recusa na prestação extrajudicial das contas, 

devendo, do mesmo modo, juntar aos autos documento da negativa de 

fornecimento da pretensão veiculada na inicial. Ante o exposto, INTIME-SE 

a autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da peça de ingresso, completar a 

inicial juntando aos autos documentos que comprovam o vínculo jurídico 

estabelecido entre as partes em razão do negócio comercial alegado, tal 

como o ato constitutivo, e, ainda a prova da recusa em prestar as contas 

extrajudicialmente. Após o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem os 

autos conclusos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 04 de outubro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001968-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVANI BATISTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

EVERTON NASCIMENTO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001968-02.2018.8.11.0013 AUTOR: 

EVANI BATISTA NASCIMENTO RÉU: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE 

SANEAMENTO Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por EVANI BATISTA NASCIMENTO contra 

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO. Extrai-se da inicial que 

a parte autora ao tentar adquirir bens na loja Mobília Eletromóveis não 

obteve êxito em seu intento, pois seu nome se encontrava inserido no 

Serasa. Diante disso, afirma que não possui qualquer conhecimento 

acerca da existência do suposto débito, de modo que requer a concessão 

da tutela de urgência de natureza antecipada com a finalidade de excluir 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, requereu a 

condenação da ré ao pagamento de danos morais, declarando inexistente 

o débito, sem prejuízo dos ônus de sucumbência. Juntou aos autos os 

documentos elencados nas folhas retro. E os autos vieram conclusos. É a 

suma do necessário. Decido. A tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada tem os seus fundamentos descritos no artigo 300 do NCPC, 

nestes termos: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo” Por sua vez, o jurista Daniel Amorim 

Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela provisória de natureza 

antecipada, diz que: “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo 

de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, 

mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da 

cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de 

tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua 

decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou 

probabilidade – de o direito existir [Manual de Direito Processual Civil, 

Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 660]”. Logo, é 

necessária a presença da probabilidade do direito e, também, do perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem os quais, impedem a 

concessão da tutela provisória almejada. Pois bem. No caso dos autos, a 

probabilidade do direito alegado se encontra presente na medida em que 

restou comprovado que a ré, de fato, inseriu o nome da autora no Serasa 

em razão de um débito que esta afirma não ter contraído (id. 15199560). 

Por outro lado, o risco perigo de dano se traduz na impossibilidade de 

concessão de crédito a ser fornecido no mercado de consumo à autora, 

uma vez que o seu nome está incluído no rol de maus pagadores. Logo, 

havendo, pois, juntada com a inicial, elementos suficientes para corroborar 

com a convicção deste juízo, entendo razoável emprestar verossimilhança 

à alegação da autora de que as informações negativas que permanecem 

inseridas nos órgãos de proteção ao crédito decorrem da dívida outrora 

contraída e que se encontra sendo objeto de parcelamento, o que, “a 

priori”, deveria inexistir. Com isso, os elementos comprobatórios do 

alegado viabilizam a retirada do débito inscrito pela ré em cadastros de 

inadimplentes, até porque se trata de decisão provisória, sem prejuízo de, 

no mérito, caso haja modificação no quadro fático, a tutela ser revogada. 

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, à vista 

da existência da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, "ex 

vi" do teor do art. 300 do NCPC, para determinar a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO 

ao Serasa para, no prazo de 5 (cinco) dias, EXCLUIR a restrição lançada 

em nome da autora, relativamente ao débito oriundo do contrato/fatura nº 

2412500, no valor de R$ 143,49 (cento e quarenta e três reais e quarenta 

e nove centavos), vencido em 08/06/2016 e incluído pela ré, CIA 

Pernambucana de Saneamento, no dia 10/04/2017. INTIMEM-SE. Sem 

prejuízo, DEFIRO a inversão do ônus da prova, com supedâneo no art. 6°, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, “caput”, do NCPC. 

CITE-SE a parte requerida, por meio de carta guarnecida com aviso de 

recebimento, para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 335, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do 

NCPC. Após, com a juntada da resposta, INTIME-SE a parte autora, por 

meio de seu patrono constituído nos autos, para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada (art. 350 do NCPC). 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 04 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001998-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

F. N. CINTRA - ME (AUTOR(A))

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CREDER LEITE LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001998-37.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

F. N. CINTRA - ME REQUERIDO: LEANDRO CREDER LEITE LOPES Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS 

ajuizada por F. N. CINTRA contra LEANDRO CREDER LEITE LOPES, todos 

qualificados na inicial. O autor informa que firmou contrato de locação de 

bem imóvel urbano com o réu, contudo, o locatário encontra-se 

inadimplente, motivando a propositura da ação, cujo pedido é a rescisão 

contratual e a cobrança dos encargos e acessórios de locação. Por fim, 

propugnou pela concessão liminar do despejo. Juntou documentos nas 

folhas retro. E os autos vieram conclusos. É a suma do necessário. 

Decido. De proêmio, a liminar requerida possui por fundamento o art. 59, 

§1º, inciso IX da Lei nº 8.245/1991. Nesta toada, impende salientar que é 

preciso que o contrato esteja desprovido das garantias previstas no art. 

37 da Lei do Inquilinato, nas hipóteses ali previstas e, além disso, seja 
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prestada caução pelo locador no valor correspondente a 3 (três) meses 

de aluguel. Todavia, verificando o conteúdo do instrumento contratual, é 

possível extrair a informação de que o negócio jurídico firmado entre as 

partes possui uma caução, a qual é representada pela nota promissória no 

valor de R$ 2. 100,00 (dois mil e cem reais), consoante cláusula 2ª, 

parágrafo quarto. Logo, há óbice à concessão do pleito liminar requerido, 

devendo ser indeferida. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO LOCATÍCIO. 

PREVISÃO DE GARANTIA. CAUÇÃO. LIMINAR DE DESPEJO. 

INDEFERIMENTO. 1. A caução dada em garantia ao contrato de locação, 

estipulada pelas partes no momento da sua assinatura, é uma segurança 

dada ao locador, que recebe do locatário determinada quantia para 

assegurar o adimplemento contratual, assim como é uma segurança 

conferida ao locatário, porquanto a caução, nos termos do termos do 

artigo 59, inciso IX, c/c artigo 37, inciso I, ambos da Lei nº 8.245/91, obsta 

o despejo liminar. 2. No pedido de despejo por inadimplemento, a liminar 

apenas poderá ser deferida quando ausentes as garantias contratuais 

previstas no artigo 37 da Lei do inquilinato, dentre elas a caução. 3. A 

alegação de que o valor despendido pelo locatário, a título de caução, já 

está superado pelos débitos pendentes, não se presta a afastar a norma 

legal, porquanto não há tal previsão normativa. 4. Recurso conhecido e 

desprovido. (TJDF, Agravo de Instrumento nº 0702045-08.2016.8.07.0000, 

Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 22/03/2017, 2ª Turma 

Cível, Data de Publicação no DJE: 28/03/2017). Ante o exposto, INDEFIRO a 

liminar deduzida na inicial. CITE-SE a requerida pelo correio para querendo, 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 62, 

inciso I, da Lei do Inquilinato, ou para no mesmo prazo purgar a mora, 

conforme disposto no artigo 62, inciso II, da Lei retrocitada, fazendo-se 

constar do mandado as advertências legais. Efetuada a purgação da mora 

e/ou apresentada à defesa, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu 

advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se na 

forma prevista no art. 350 do NCPC. CIENTIFIQUEM-SE eventuais 

sublocatários que poderão, querendo, intervir como assistentes (art. 59, 

§2°, da Lei n° 8.245/91). Após, à conclusão para novas deliberações. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 04 

de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002108-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA SOARES DE FARIA PAIXAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002108-36.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. REQUERIDO: 

REGINA SOARES DE FARIA PAIXÃO. Vistos. RECEBO o petitório de ID nº. 

15475251 como emenda à inicial. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – promovida pelo 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra REGINA SOARES DE 

FARIA PAIXÃO, sob a alegação de que celebrou com a parte requerida um 

contrato de financiamento, concedendo um crédito de R$ 14.391,11 

(quatorze mil, trezentos e noventa e um reais e onze centavos), a ser 

pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 473,51 (quatrocentos e 

setenta e três reais e cinquenta e um centavos). Afirma que o veículo 

adquirido é da marca Ford, Modelo: Fiesta Rocam Pulse, 1.6 8V, Chassi: 

9BFZF54P1D8359123, Placa: OLR5805, Renavam: 474131084, PRATA, 

ano/modelo: 2012/2013. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a 

parte requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, 

deixando de efetuar o pagamento da prestação com vencimento a partir 

de 23/06/2018, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, 

importando de forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 

22.977,16 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e dezesseis 

centavos). Em arremate, asseverou que o valor supracitado é o mesmo 

para fins de purgação da mora. Juntou aos autos notificação extrajudicial 

que foi entregue no endereço do contrato, pugnando pela concessão de 

mandado liminar de busca e apreensão do veículo mencionado ante a 

mora da parte requerida. E os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Passo à análise do preenchimento dos requisitos 

necessários ao recebimento da ação. Importante frisar que a presente 

ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO encerra imediata declaratividade e 

constitutividade por proporcionar a consolidação da propriedade e posse 

plena (a indireta, preconstituída em nome do credor adquirente, reunida à 

direta, preexistente em mãos do alienante) na pessoa do credor fiduciário. 

Tal ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu 

recebimento e concessão da medida liminar o preenchimento dos 

requisitos contidos no seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3o O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário”. Os documentos acostados aos autos, na ref. 15414823, 

demonstram a realização do negócio jurídico entre as partes. Assim, 

possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os 

precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. 

LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE 

DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada 

pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em 

mora: A) pela notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e 

documentos, através de carta registrada, que deve ser entregue no 

domicílio contratual do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente 

por ele; ou, a critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no 

cartório competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja 

intimação pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do 

cartório, não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver 

localização incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a 

receber a notificação no seu endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO -FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. 

ART. 267, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

RECEBIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL 

-ALEGADA REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA 

-DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO 

E RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO 

INFORMADO PELO CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA 

MORA NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, MAS APENAS DO DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA 

ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O 

REGULAR PROCESSAMENTO. APELO PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a comprovação da mora, na alienação 

fiduciária, pode ser efetivada mediante notificação extrajudicial promovida 

por meio de cartório de títulos e documentos e entregue no domicílio do 

devedor, não se exigindo o recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - 

AgRg no REsp 885.656/SC) ademais, a notificação do devedor não é 

pressuposto para a ação, mas para o deferimento de liminar em 

procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 

Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. (grifo nosso)” Ademais, o 

encaminhamento da notificação extrajudicial no endereço constante no 

contrato e/ou instrumento de protesto, é suficiente para constituir em mora 

a devedora (ref. 15414826). Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO FULCRADA EM CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO 

AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR - MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA 

POR CARTÓRIO SITUADO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU 

- VALIDADE. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA 

PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. 

CONTRATANTES QUE POSSUEM O DEVER DE INFORMAR EVENTUAL 

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de 

agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de busca e 

apreensão, fundada em contrato de financiamento, com cláusula de 

alienação fiduciária, ajuizada pelo agravante em face da agravada, 

indeferiu liminar, considerando que o devedor não foi notificado. 2. 

Configuração da mora. Em se tratando de cláusula resolutória expressa, a 

mora do devedor se opera ex re, com o simples vencimento da dívida não 

paga, exigindo-se a notificação do devedor por carta enviada a seu 
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endereço e com aviso de recebimento somente para a hipótese de 

concessão de liminar. Aplicação do princípio dies interpellat pro homini. 3. 

Princípio da territorialidade que só se aplica aos atos elencados no art. 130 

da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, remete aos arts. 127 e 129, em cujo 

rol não se encontra a notificação do fiduciário para efeito de constituição 

em mora. 4. Princípio da instrumentalidade das formas. Assim, é válida 

para a constituição em mora a notificação extrajudicial emitida por Cartório 

de Títulos e Documentos de Comarca diversa do domicílio do devedor, 

desde que expedida para o endereço constante do contrato. 5. 

Notificação realizada que preencheu os requisitos legais, uma vez que o 

art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite geográfico aos Cartórios de Títulos 

e Documentos. Aplicação das Súmulas 55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria 

da expedição. Comprovação da mora que pode ser feita por envio de 

carta pelo arrendador dirigida ao endereço do arrendatário constante do 

contrato, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor. 7. 

Considerando ser dever dos contratantes agirem pautados pela boa-fé 

objetiva e seus deveres anexos, competia à agravada ter informado a 

mudança de endereço, de modo que o credor não pode ser penalizado 

pela diligência negativa. 8. Decisão que se reforma, para deferir a liminar 

de busca e apreensão do bem. DOU PROVIMENTO AO RECURSO NA 

FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. (Agravo de Instrumento nº 

0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Marcelo Lima 

Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o exposto, e com fulcro no 

art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito 

nos autos: veículo automotor da marca Ford, Modelo: Fiesta Rocam Pulse, 

1.6 8V, Chassi: 9BFZF54P1D8359123, Placa: OLR5805, Renavam: 

474131084, PRATA, ano/modelo: 2012/2013. EXPEÇA-SE mandado de 

busca e apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da parte autora 

como depositários, uma vez que não há nos autos elementos a 

demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja 

indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, faça constar no 

mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor 

entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 

911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, 

do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no 

art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE 

a parte autora, por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 02 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001250-05.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. 

REQUERIDO: SULAMITA SANTANA DA SILVA. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA contra SULAMITA SANTANA DA SILVA. O feito 

tramitou regularmente, sendo que ao ID nº. 14637570 o requerente 

informou a composição acerca do objeto litigioso. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta extinção 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil. Com efeito, a transação, embora extrajudicial, se 

amolda aos ditames do artigo retro mencionado. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Custas 

processuais e honorários advocatícios nos termos da avença. 

DETERMINO a liberação do veículo CITROEN, modelo C3 Aircross GLXM, 

placa OBL6928 da restrição judicial via Sistema Renajud. Ademais, 

considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, 02 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001570-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE OLIVEIRA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001570-55.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA. REQUERIDO: FERNANDA DE OLIVEIRA BORGES. 

Vistos. ITAU UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – contra FERNANDA DE OLIVEIRA 

BORGES, também qualificado nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos de folhas retro. Após o deferimento da liminar de busca e 

apreensão, o requerente propugnou pela desistência da ação (ID nº. 

15387182). E os autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e 

decido. De acordo com a informação constante dos autos, o requerente 

não mais pretende prosseguir com o trâmite do presente feito. Ressalto 

que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, podendo o 

requerente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim 

entender conveniente. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. EXCLUA-SE a restrição do veículo 

(ID nº. 14541445), via sistema RENAJUD. CONDENO o requerente ao 

pagamento das custas e taxas judiciárias, observando-se, todavia, o 

recolhimento efetuado nos autos (ID nº. 14440777). Considerando que o 

pedido de desistência do feito é ato incompatível com o pleito recursal 

(NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito 

em julgado. Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e 

Lacerda, 02 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

(a) de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001759-33.2018.8.11.0013 AUTOR: 

JOAO BATISTA FILHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C.C. 

TUTELA ANTECIPADA proposta por JOAO BATISTA FILHO em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Com a inicial vieram 

os documentos de fls. 09/19. Foi determinada a emenda da inicial, a fim de 

que apresente nos autos o comprovante do indeferimento administrativo 

do pedido de concessão do benefício previdenciário ora postulado, sob 

pena de indeferimento e arquivamento do feito (fls. 20/21), nos termos do 

art. 321, “caput”, do NCPC. A despeito de o autor ser devidamente 

intimando não se manifestou (fl. 22). E os autos vieram conclusos. É a 

suma do necessário. Fundamento e decido. A inicial deve ser indeferida. 
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Compulsando os autos verifico que a parte autora não cumpriu ao 

chamado judicial até a presente data, uma vez não se manifestou. Neste 

sentido dispõe o artigo 321 e seu parágrafo único: Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Para tanto, conclui-se que a 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, é medida de rigor. Por fim, 

ressalto que a parte autora poderá promover, se assim entender 

conveniente, o ajuizamento de nova ação, haja vista a existência apenas 

de coisa julgada formal. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, INDEFIRO A INICIAL e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

I, c/c o art. 330, inciso IV, ambos do Novo Código de Processo Civil. Em 

observância ao princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como dos 

honorários de advogado, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil 

reais) (art. 85, § 8º, do NCPC). No entanto, tais verbas ficam isentas de 

exigibilidade, tendo em vista a concessão, em favor da autora, das 

benesses da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do NCPC). 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 5 (cinco) dias, PROMOVA-SE o 

arquivamento do feito, mediante as baixas e anotações necessárias, 

independentemente de novo despacho. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes 

e Lacerda, 04 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000732-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA CRISTIANE DE OLIVEIRA RESENDE (ADVOGADO(A))

FERNANDA BORGES MELO (ADVOGADO(A))

ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINILSON ROSARIO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000732-15.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. 

REQUERIDO: EDINILSON ROSARIO SANTOS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO proposta pelo ZEMA ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA contra EDINILSON ROSARIO SANTOS. O feito 

tramitou regularmente, sendo que ao ID nº. 15320865 o requerente 

informou a composição acerca do objeto litigioso. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta extinção 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil. Com efeito, a transação, embora extrajudicial, se 

amolda aos ditames do artigo retro mencionado. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Custas 

processuais e honorários advocatícios nos termos da avença. 

DETERMINO a liberação do veículo descrito nos autos: CAMINHÃO M 

BENZ, COR PRATA, PLACA GMV-5090, ANO/MODELO 1993/1993, 

CHASSI 9BM388054PB972259, RENAVAM 00610056808. Ademais, 

considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, 04 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001254-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER LUIZ DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001254-42.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. 

REQUERIDO: VALTER LUIZ DOS SANTOS JUNIOR. Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra VALTER LUIZ DOS 

SANTOS JUNIOR. O feito tramitou regularmente, sendo que ao ID nº. 

14863813 o requerente informou a composição acerca do objeto litigioso. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito 

comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a transação, 

embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro mencionado. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da 

avença. INDEFIRO o pedido de desbloqueio judicial do veículo, haja vista 

que não foi realizado qualquer bloqueio de veículo no presente feito. 

Ademais, considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, 

art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em 

julgado e a remessa dos os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e 

Lacerda, 04 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1001656-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

WENDER ROLIM LEANDRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001656-26.2018.8.11.0013. AUTOR: 

WENDER ROLIM LEANDRO. RÉU: MOVEIS ROMERA LTDA. Vistos. 

WENDER ROLIM LEANDRO, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

DESPEJO C/C PEDIDO DE LIMINAR contra MOVEIS ROMERA LTDA, também 

qualificado nos autos. Com a inicial vieram os documentos de folhas retro. 

Após a determinação de ID nº. 14838767, o requerente propugnou pela 

desistência da ação (ID nº. 15256386). E os autos vieram conclusos. É o 

relatório, fundamento e decido. De acordo com a informação constante 

dos autos, o requerente não mais pretende prosseguir com o trâmite do 

presente feito. Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa 

julgada material, podendo o requerente, promover nova ação junto ao 

Poder Judiciário, se assim entender conveniente. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Pelo princípio da causalidade, CONDENO o autor ao pagamento das custas 

e demais despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem 

condenação em honorários, uma vez que sequer houve citação dos réus. 

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado. Após, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 04 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 110590 Nr: 294-74.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelminio de Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869, Matheus Salóme de Souza - OAB:24554/0

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - INTIMAÇÃO DA DEFESA

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

CIENTIFICO os i. patronos acerca dos documentos juntado pelo Ministério 

Público. CIENTIFICO-OS, ainda, para que comparecerem em cartório para a 

retirada dos documentos em forma física.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165237 Nr: 2799-67.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANQUINEI BATISTA DE NEGREIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847, Kélcio Júnior Garcia - OAB:MT/ 8169

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos ao novo patrono para manifestar-se acerca da 

remição juntada aos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001936-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA (ADVOGADO(A))

VAIRA MUNIZ DE SOUZA TRENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA VITÓRIA E PISCINAS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-93.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ALVES DE FREITAS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR WILLRICH (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para informar novo endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000172-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000014-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CARVALHO & ARAUJO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E M MOREIRA COMERCIO - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OLIMPIA DA CUNHA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000253-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS (ADVOGADO(A))

CELIO ABREU DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REINA MARIANI SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAIDA PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-24.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENILSON POQUIVIQUI PIRES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOCO DA MODA CONFECCOES LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

ANDREIA COELHO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA (REQUERIDO)
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Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-54.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES DE SOUZA DIAS (REQUERENTE)

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. DE ALMEIDA - ME - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-30.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SOARES DA COSTA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-60.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS BATISTA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-27.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MARTINS TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001956-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA (ADVOGADO(A))

NORVINO AVILA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA TRENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001956-85.2018.8.11.0013. REQUERENTE: NORVINO AVILA CORREA 

REQUERIDO: OTICA TRENTO LTDA - ME Vistos. Analisando os autos 

verifico que a petição inicial encontra-se incompleta. Dessa forma, 

intime-se o promovente para que acoste aos autos, no prazo de dez dias, 

a petição completa. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020026-36.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BADIO FELICIANO (REQUERENTE)

FANIA LIBORIO FELICIANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MAKFER DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM (ADVOGADO(A))

PINDORAMA MAXIMAC (REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8020026-36.2015.8.11.0013. REQUERENTE: JOAO BADIO FELICIANO 

REQUERIDO: COMERCIAL MAKFER DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA - EPP, PINDORAMA MAXIMAC Vistos. Dê-se vistas 

ao exequente para requerer o que for de direito no prazo de dez dias. 

Cumpra-se. PONTES E LACERDA, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-06.2013.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIO DA ROCHA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FLORES MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010145-06.2013.8.11.0013. REQUERENTE: SYLVIO DA ROCHA LIMA 

REQUERIDO: EDSON FLORES MACIEL Vistos. Dê-se vistas ao exequente. 

Cumpra-se. PONTES E LACERDA, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010025-55.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO OLIVEIRA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

LADARIO SILVA BORGES FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINETE CÂMARA DE SOUZA BAIRIZ (EXECUTADO)

MARISTELA CÂMARA SOUZA ARANTES (EXECUTADO)

MARINALVA CÂMARA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010025-55.2016.8.11.0013 EXEQUENTE: DANILO OLIVEIRA DE 

ARRUDA EXECUTADO: MARISTELA CÂMARA SOUZA ARANTES, 

MARINALVA CÂMARA SOUZA, MARINETE CÂMARA DE SOUZA BAIRIZ 

Vistos etc. Analisando os autos, verifico que a restrição levada a efeito 

sobre o veículo em questão não se deu por meio do sistema RENAJUD, de 

modo que não é possível retirá-lo por este sistema, conforme documento 

em anexo. Dessa forma, oficie-se ao DETRAN competente determinando a 

baixa na restrição do veículo penhorado nos autos em epígrafe. Após, 

arquive-se. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 5 de outubro de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000558-03.2018.8.11.0014
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Parte(s) Polo Ativo:

APERLINO LOUREIRO NETO (ADVOGADO(A))

BRUNA KATHARINE MAGGIONI (ADVOGADO(A))

RODRIGO HAUAGGE DO PRADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, RECEBO a inicial, uma vez que preenchidos 

os requisitos legais. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do art. 334, 

do Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do art. 212, § 2º, do CPC, e com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

art. 335, do CPC. Havendo desinteresse do réu na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (CPC, § 5º, art. 334). Ainda, INTIME-SE o requerente, 

por intermédio de seu advogado. Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, § 8º, do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 344). Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 05 

de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000370-10.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE WERNER (ADVOGADO(A))

LIGIAN DEBORA WERNER (ADVOGADO(A))

EURICO TADEU GRINGS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DALOSTO (REQUERIDO)

VILMAR JOAO DALOSTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, INDEFIRO o pleito retro, uma vez que 

incumbe à parte exequente diligenciar acerca do endereço do executado. 

No mais, INTIME-SE o exequente para, em cinco (05) dias, promover os 

atos necessários ao cumprimento da missiva, sob pena de devolução da 

deprecata ao juízo de origem. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 05 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30304 Nr: 1108-59.2011.811.0014

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JSC, JdSC, 

JSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Alves da Silva, Reinaldo Jesus Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 “VISTO. Vislumbra-se que neste ato fora realizada audiência 

concentrada, colhendo para tanto os depoimentos técnicos da Equipe 

Multidisciplinar do Juízo, da Equipe do Conselho Tutelar do Município e da 

Coordenadora da Casa Lar entendo que com a maioridade de Joéliton da 

Silva e sua vontade em ir residir com o irmão Joilson, possuindo o mesmo 

condições de acolher o irmão defiro o desacolhimento de Joéliton da Silva 

Cardoso, concedendo prazo para que o irmão mais velho se organize para 

recebe-lo. Com relação a Jarlison da Silva fica o mesmo autorizado a 

passar os finais de semana, caso queira, na casa do irmão Joilson ficando 

o mesmo responsável pelos seus cuidados. Saem os presente intimados 

da decisão. Deve a casalar comunicar o fórum quando houver o 

desacolhimento do menor. Cumpra-se com urgência, vez que se trata de 

menor envolvido.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77518 Nr: 2257-80.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weverton Finéias Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 VISTOS. Primeiramente, com relação ao pedido de absolvição com relação 

ao crime ambiental, considerando que a caça era para sobrevivência do 

acusado e sua família, acolho o parecer ministerial e absolvo o acusado. 

Ademais, considerando a aceitação do acusado homologo a proposta de 

suspensão condicional do processo, e suspendo o processo por 02 anos 

até o cumprimento.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77754 Nr: 22-09.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thais Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 “VISTOS. Vislumbra-se que neste ato fora realizado a inquirição da 

testemunha faltante, bem como o interrogatório da ré e, ainda, 

constatou-se requerimento de diligência pelo advogado da denunciada. 

Assim, buscando o esclarecimento da verdade real defiro o pedido, 

cumpra-se conforme solicitado. Defiro o prazo de 15 dias para juntada dos 

dados informados pelo advogado para que se possa fazer as requisições 

necessárias. Por conseguinte, considerando as oitivas das testemunhas e 

o interrogatório da ré DETERMINO a inclusão da mesma em 

acompanhamento com psicólogo/psiquiátrico municipal, com urgência. 

Serve a presente decisão como ofício, diante da urgência do caso. Após, 

façam os autos conclusos para demais deliberações”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22556 Nr: 1455-68.2006.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Auxiliadora Rocha da Silva, Dejanira 

Silva Santana, Edileusa Silva Santos, Fabia Leia Delgado Silva, José de 

Albuquerque Costa Neto, José Geraldo da Silva, Roberval Brito, 

Franthielen Silva Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Flavia Venceslau Gomes - OAB:MT 

-16.843, Leopoldo Queiroz Paim - OAB:12413/MT

 “VISTOS. Vislumbra-se que neste ato foi realizado o devido interrogatório 

das rés, bem como, constata-se que não houve requerimento de 

diligências pelas partes, modo pelo qual, DECLARO ENCERRADA A 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. No mais, abra-se vista dos autos à Acusação 

e as Defesas para que estes apresentem seus memoriais finais, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos pata prolação 

de sentença. Cumpra-se, com urgência vez que se trata de processo 

Meta, expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74254 Nr: 677-15.2017.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:12.025

 “VISTOS. Vislumbra-se que neste ato fora inquirida a testemunha 

Wanderson Monteiro da Silva (PM). Ademais, ante a ausência justificada 

da testemunha Washington Luiz Ruiz da Silva (PM) e do réu, REDESIGNO 

audiência em continuação para o dia 31/10/2018, às 13h30. No mais, Á 

SECRETARIA para que certifique se o acusado continua preso, em caso 

positivo expeça-se requisição e, em caso negativo, proceda-se a 

intimação do mesmo para comparecer ao ato supra redesignado. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69120 Nr: 1729-17.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Heiser Pereira Dias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 “VISTOS. Analisando detidamente o feito, verifico que o réu, bem como as 

testemunhas, não residem nesta comarca, razão pela qual DETERMINO o 

cancelamento da Carta Precatória expedida à fl. 104 com a finalidade de 

intimá-lo para comparecer a este ato. Ademais, ante a consideração 

supramencionada, DETERMINO a expedição de Carta Precatória para o 

interrogatório do réu, onde o mesmo reside, bem como CERTIFIQUE-SE À 

SECRETARIA o retorno da missiva expedida à fl. 103. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79747 Nr: 968-78.2018.811.0014

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, IMAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS, JGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 “VISTO. Vislumbra-se que neste ato fora realizada audiência 

concentrada, colhendo para tanto os depoimentos técnicos da Equipe 

Multidisciplinar do Juízo, da Equipe do Conselho Tutelar do Município e da 

Coordenadora da Casa Lar. Considerando os relatos da equipe e a 

necessidade de um período de preparação de menor para seu 

acompanhamento, redesigno a audiência para dia 24/10/2018 às 13h00. 

Determino que a psicóloga deste juízo que entre em contato com o 

psicólogo que acompanha o menor para prepara-lo para o retorno ao lar. 

Fica dispensada a presença do genitor na próxima audiência. À secretaria 

para que proceda a intimação da equipe técnica da casa lar. Cumpra-se 

com urgência, vez que se trata de menor envolvido.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68853 Nr: 1597-57.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 “VISTO. Primeiramente, vislumbra-se que neste ato fora procedida à oitiva 

das testemunhas presentes. Ademais, em detida análise ao feito, verifico 

que não fora expedido Carta Precatória para a oitiva das testemunhas de 

acusação Antônio de Sousa Santos e Ivanice Almeida Rocha, modo pelo 

qual, DETERMINO a expedição das devidas missivas para inquirição dos 

mesmos, atentando-se aos endereços acostados às fls. 14/15. Por 

conseguinte, considerando que os Policiais arrolados pelas partes não se 

fizeram presentes neste ato, bem como ante a constatação de que os 

endereços acostados ao mandado de intimação das testemunhas 

Lindiomar Oliveira Sousa e Jânio Morais da Rocha são errôneos, restando 

prejudicada a intimação dos mesmas para comparecerem a este ato, 

sendo assim, com essas considerações, DESIGNO audiência em 

continuação para o dia 31/10/2018, às 13h00min (MT). Por fim, 

REQUISITEM-SE os Policiais Chrystian Jheimes dos Santos (PM) e Fábio 

Antônio Coelho Silva (Investigador da Polícia Civil), devendo os mesmos 

oficiarem a este juízo caso não possam comparecer ao ato supra 

designado e, ainda, INTIMEM-SE as testemunhas de defesa Lindiomar 

Oliveira Sousa e Jânio Morais da Rocha, ATENTANDO-SE À SECRETARIA 

os endereços acostados à fl. 97. Saem os presentes intimados, bem como 

a representante do Ministério Público ciente da redesignação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79968 Nr: 1036-28.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinei da Silva Oliveira Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

imougnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27003 Nr: 965-41.2009.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Duarte, Alexandre Alvin da 

Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim Da Fonseca 

- OAB:7010, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Leopoldo Queiroz Paim - OAB:12413/MT, Paulo Celerino Alvim Da 

Fonseca - OAB:MT10.629

 Certifico que procedo a intimação das partes para audiência que foi 

designada para o dia 16/10/2018, às 14:00horas nos autos de carta 

precatória nº 1005632-74.2018.8.11.0002, no juízo da 1ª Vara Cível de 

Carzea Grande/MT

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78519 Nr: 401-47.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoela Felix dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, não ficou cabalmente comprovado o período concreto de 

exercício de atividade rural exercido pelo requerente, e por consequência 

torna-se impossível formar o convencimento deste Juízo quanto à 

concessão do benefício. Assim, considerando o disposto no artigo 143, da 

Lei 8.213/91, que exige a comprovação do exercício de atividade rural, 

ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, a requerente não conseguiu comprovar sua condição de 

segurada especial como trabalhadora rural. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por corolário, declaro EXTINTO o presente 

feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil de 2015. Isento de custas e honorários advocatícios, em 

face ao benefício da justiça gratuita. Com o trânsito em julgado, 
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aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, 

sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO. 

Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64271 Nr: 759-51.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de ação de aposentadoria rural por invalidez aviada por 

MAURO PEREIRA DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL (INSS). Pois bem. Vislumbra-se nos autos que, 

contestada a ação, o feito foi saneado, oportunidade em que foram 

descartadas as preliminares e designada data para audiência de instrução 

e julgamento. Ademais, constata-se que neste ato fora realizada a oitiva 

das testemunhas arroladas pela parte autora, bem como não houve 

requerimento de diligencias pela parte, modo pelo qual DOU POR 

ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Por fim, considerando que a 

parte autora apresentou memoriais remissivos, permaneçam os autos 

conclusos em gabinete para prolação de sentença. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.”

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000535-57.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDIVALDO IZIDORIO DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSINO BISPO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO VISTO, Trata-se de ação de usucapião extraordinária 

ajuizada por EDIVALDO IZIDORIO DA CRUZ em face de NELSINO BISPO 

DOS SANTOS, todos devidamente qualificados nos autos. I – DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a 

Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é 

a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, foi colacionada aos autos declaração de hipossuficiência, 

bem como o autor declarou-se como sendo operador de máquinas, que 

confirmam a condição de hipossuficiência da autora. Por tais 

fundamentos, DEFIRO a gratuidade de justiça. II – DAS DEMAIS 

DISPOSIÇÕES. Prosseguindo, denota-se que a parte autora comprovou 

que diligenciou com vistas a localizar o atual paradeiro do requerido, 

entretanto, sem sucesso. E, no que tange às diligências judiciais com o 

mesmo desiderato, consigno a impossibilidade da consecução de tal 

mister, porquanto não informado demais dados da ré nos autos, senão 

seu próprio nome, o que, por si só, obsta aludida empreitada. Por outro 

lado, estando comprovado que a requerida encontra-se em local incerto e 

não sabido, cabível sua citação editalícia, na forma do art. 256, da nova 

Lei Adjetiva Civil. Posto isso, CITE-SE o requerido NELSINO BISPO DOS 

SANTOS por edital, com prazo dilatório de trinta (30) dias. Em 

transcorrendo in albis o prazo da citação e permanecendo o requerido 

sem se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, 

NOMEIO o advogado Lucimara Xavier Alves, OAB/MT 19.928, para 

funcionar nestes autos como curador especial do requerido, com fulcro no 

art. 72, inciso II, segunda figura, do NCPC. Consequentemente, INTIME-SE a 

referida causídica para que se manifeste da honrosa nomeação, 

consignando que em caso de aceite, fica arbitrados honorários 

advocatícios na monta de 08 URH. Ainda, em respeito à Lei de Registros 

Públicos (LRP), CITEM-SE, pessoalmente, os confinantes e, por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos com as mesmas advertências acima declinadas. 

INTIMEM-SE, ademais, pela via postal, os Representantes Municipal, 

Estadual e da União para que manifestem eventual interesse, 

remetendo-lhes cópias dos documentos apresentados na inicial. Ciência, 

por cautela, ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 05 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000478-39.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO (ADVOGADO(A))

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ASSIS MEIRA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITO ASSIS MEIRA JUNIOR OAB - 108.366.161-20 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA VISTO, Trata-se de execução por título extrajudicial 

intentada por ATACADÃO S/A em face de BENEDITO ASSIS MEIRA 

JUNIOR - ME, ambos devidamente qualificados. Extrai-se dos autos que as 

partes entabularam acordo visando por fim a presente contenda, 

requerendo, pois, a homologação da avença. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Nota-se que o direito das partes são disponíveis 

e seus respectivos procuradores possuem bastantes poderes para 

transigirem. Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo efetivado entre as partes, e via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do NCPC. Consigno que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes. 

Custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da avença. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Poxoréu/MT, 05 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 57/2018-CNPar

A Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, Ju íza de Direito Diretor a do 

Foro da Comarca de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o Ato 753/2018-DRH, datado de 04/09/2018, 

disponibilizado do DJE em 06/09/2018, nº 10.332 e publicado no dia 

10/09/2018.

 RESOLVE:

LOTAR o servidor VAGNER DE OLIVEIRA LEITE MORETTI, matrícula n. 

24.721, portador do RG 23412763 SSP/MT e CPF n. 986.166.091-72, na 

Central de Distribuição da Comarca de São José do Rio Claro-MT, para 

exercer o cargo de Distribuidor, Contador e Partidor a partir da data de 

entrada em exercício, dia 10/09/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 4 de outubro de 2018

Cristhiane Trombini Puia Baggio

Juiza de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000531-60.2018.8.11.0033
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Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARQUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

DANIELLI REDIVO (ADVOGADO(A))

INEZ MARQUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação das partes para que apresentem os 

quesitos necessários para a realização de perícia médica, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000532-45.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO (ADVOGADO(A))

ROSENIRE GREJO STOPPI OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação das partes para que apresentem os 

quesitos necessários para a realização de perícia médica, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000520-31.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

OZEMAR RIBEIRO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO GOMES DA COSTA (INVENTARIADO)

 

PROCESSO: 1000520-31.2018.8.11.0033 DECISÃO Vistos. Inicialmente, 

DEFIRO o benefício processual da gratuidade da justiça à parte autora, 

dada a documentação que instrui a inicial. Considerando que a pretensa 

inventariante não comprovou que há época do óbito do inventariado 

Aparecido Gomes da Costa, convivia, em união estável com ele, estando 

em curso na Segunda Vara desta Comarca processo que visa a 

declaração de reconhecimento de união estável (autos Cód. 79709), 

temerária se torna sua nomeação como inventariante. Assim, intime-se a 

parte autora para que requeira o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias. Sem prejuízo, quanto ao pedido de autorização de venda da 

motocicleta, considerando o interesse do menor envolvido, diga o 

Ministério Público. Após, tornem-se os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 11 de setembro de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64316 Nr: 1300-56.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA WANESSA DE MELO CHAGAS 

SANTOS, JONATHAN WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29941 Nr: 694-04.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE CEMAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA DÁGOSTO LTDA, DAVID JOSE 

DA CUNHA, ERISLANDIA BEZERRA DE SOUZA, RESIUTIL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ARTEFATOS E RESIDUOS DE MADEIRAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:156817, Antonio Carlos Guidoni Filho - OAB:SP/146.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT, 

MARCOS ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922/MT, Riudeslar Lopes 

Pereira - OAB:MT/ 12.652

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca da impugnação à penhora de fls. 558/561.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72047 Nr: 2204-42.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239.437/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055/SP

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

as contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75259 Nr: 3517-38.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Móveis Dutone Ltda., , ANTONIO 

CARLOS FURIO, MARIA VANDA FAVERO FURIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 Com a proposta de honorários, manifestem-se as partes, no prazo de 05 

(cinco) dias, e não havendo impugnação, intimem-se as partes, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicarem assistentes técnicos, como também 

apresentarem quesitos, consoante disposto no artigo 465, §1º, incisos I e 

II, do Código de Processo Civil.Apresentados os quesitos, solicite-se do 

perito a designação de data, horário e local para a realização da perícia, 

devendo as partes serem devidamente intimadas, na forma do artigo 474 

do Código de Processo Civil. Concedo, desde já, o prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da data designada para o inicio dos trabalhos periciais, a 

fim de que o perito apresente o laudo pericial, podendo retirar os autos da 

secretaria para elaboração do mesmo, por este período.Com a juntada do 

laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação, e em caso de não manifestação 

das partes, certifique-se a secretaria o decurso do referido prazo.Defiro, 

ainda, que o senhor oficial de justiça proceda avalição dos imóveis 

urbanos pertencentes aos autores, os quais se encontram com o gravame 

de alienação fiduciária, oportunidade que apresentado o auto de avaliação 

deverão as partes serem intimadas para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias.Cumprido tudo, venham conclusos para prolação da 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.São José do Rio Claro – 

MT, 03 de outubro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25182 Nr: 2414-74.2009.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARAJÁ AGRICULTURA E PECUÁRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO DAGUER EL HAOULI - 

OAB:47.464/PR, WAJDI IBRAHIM EL HAOULI - OAB:5541/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 PROCESSO: 2414-74.2009.811.0033

CÓDIGO: 25182

REQUERENTE: MARAJÁ AGRICULTURA E PECUÁRIA

REQUERIDO: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

DESPACHO

 Vistos.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 03 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25160 Nr: 1673-34.2009.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RICCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO EDISON MARTINS 

MIGLIOZZI - OAB:, ELIZANGELA BONFIM CARNEVALE MIGLIOZZI - 

OAB:44.269/MT, FABRICIO CASSIO DE CARVALHO ALVES - 

OAB:27.479/PR, KELLY PATRICIA BALDO DE CARVALHO ALVES - 

OAB:35.893/MT, RODOLFO KENJI FUKAE - OAB:87060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT, FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT, 

SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5431

 PROCESSO: 1673-34.2009.811.0033

CÓDIGO: 25160

REQUERENTE: PEDRO RICCI

REQUERIDO: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

DESPACHO

 Vistos em correição.

Intimem-se consoante solicitado pela parte autora à fl. 70.

Juntada a manifestação do requerido e o parecer do administrador judicial, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 03 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65927 Nr: 2240-21.2016.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS SEHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RELATEI.FUNDAMENTO E DECIDO.O pedido formulado pelo autor deve ser 

acolhido.Considerando que a busca e apreensão do bem restou frustrada, 

DEFIRO a conversão da inicial em ação executiva, nos termos do artigo 4º 

do Decreto-lei 911/69 devendo, para tanto, a secretaria proceder com as 

devidas alterações na capa dos autos.Assim, citem-se os executados 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento da dívida ou 

nomearem bens à penhora, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para satisfação integral do crédito exequendo, 

acrescido dos encargos legais, observando-se em caso de bens imóveis 

o disposto no artigo 845 do Código de Processo Civil.Conste-se ainda no 

mandado a prerrogativa de oferecer embargos à execução no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar-se na forma prevista pelo artigo 915 do Código 

de Processo Civil.Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito, ressalvada a hipótese de embargos, ficando desde já cientificados 

os executados que, em caso de pagamento integral no prazo acima 

estipulado (três dias), a verba honorária será reduzida pela metade.Desde 

já, defiro a expedição da certidão prevista no artigo 828 do Código de 

Processo Civil, mediante requerimento, devendo o exequente observar o 

determino no §1º do referido dispositivo legal.Conste no mandado que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito exequendo e comprovando 

o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido dos 

honorários advocatícios já fixados, o executado poderá requerer que lhe 

seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de 01% (um por cento) ao 

mês, conforme artigo 916 do Código de Processo Civil.Proceda-se na 

forma prevista no art. 212, §2º, caso haja necessidade.São José do Rio 

Claro, 03 de outubro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78751 Nr: 925-84.2018.811.0033

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA STOPPI, GSS, FERNANDO STOPPI TIDRE 

SALES, LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR TRIDE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado na inicial para que seja 

expedido em favor de GABRIEL STOPPI SALES, LILLIAN STOPPI SALES E 

FERNANDO STOPPI TIDRE SALES o competente alvará judicial para o 

levantamento do saldo existente nas contas de FGTS oriundos da Caixa 

Econômica Federal, bem como sendo divididos em partes iguais, isto é, na 

proporção de 1/3 (um terço), para cada um, mediante obrigatória 

apresentação de prestação de contas.Anoto que as quantias devidas ao 

menor de idade deverão ser depositadas em caderneta de poupança, 

rendendo juros, disponíveis até os 18 (dezoito) anos, somente podendo 

ser retiradas com autorização judicial para aquisição de imóvel ou 

dispêndio necessário a educação e subsistência dele.Sem custas, por 

serem os requerentes beneficiários da assistência judiciária 

gratuita.Expeça-se o competente alvará, cientifique-se o representante do 

Ministério Público Estadual e, após, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 03 de outubro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31315 Nr: 2070-25.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVAL SEMAN, GRACIOMAR BUENO SEMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE T. STRUCKEL - 

OAB:3874/RO, ROMILDO EDUARDO BENEDETI - OAB:4436/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Autos nº 2070-25.2011.811.0033

Cód. 31315

Vistos em correição.

Com o pagamento do competente valor bloqueado nos autos via penhora 

online, intime-se o exequente a requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que o seu silêncio importará em 

extinção do processo pelo integral adimplemento do débito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 03 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30275 Nr: 1029-23.2011.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jomas Fulgêncio de Lima 

Júnior - OAB:11785, Lucien Fábio Fiel Pavoni - OAB:6525/MT, 

RONIMARCIO NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSE CARVALHO 

DA SILVA - OAB:3563-A/MT

 PROCESSO: 1029-23.2011.811.0033

CÓDIGO: 30275

REQUERENTE: AGRENCO DO BRASIL S/A

REQUERIDO: ELISEU JOSÉ SCHAFER

DESPACHO

 Vistos em correição.

Certifique-se eventual trânsito em julgado das partes quanto à 

republicação da sentença.

Decorrido eventual prazo para interposição de recurso, bem como 

observas as formalidades de praxe, arquivem-se os presentes autos.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 03 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31132 Nr: 1887-54.2011.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR PARAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE DE PAULA SILVA - 

OAB:3208/TO, GIORGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para o 

fim de reconhecer, nos termos dos artigos 1.238 do Código Civil e artigos 

941 e 942 do Código de Processo Civil, a posse mansa e pacífica dos 

autores PAULO CESAR PARAZZI por um período superior a 10 anos, sem 

interrupção nem oposição, e com animus domini, sobre o imóvel rural 

denominado Sítio Santa Isabel, com área de 56,3536 hectares localizado 

nesta comarca de São José do Rio Claro contendo as seguintes 

descrições. Todos os azimutes e distância, área e perímetro foram 

calculados no plano de projeção UTM.valendo esta sentença como título 

hábil para a transferência do domínio perante o Registro de Imóveis.Por 

conseguinte, DECLARO RESOLVIDO O MÉRITO do presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada 

em julgado, expeça-se o respectivo mandado de registro.Observadas as 

formalidades legais arquivem-se com as anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 03 de 

outubro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56979 Nr: 2334-37.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA TENCIANO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVIMUNI - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - M.T.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por JOSEFA TENCIANO 

BEZERRA em desfavor de PREVIMUNI – FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO JOSE DO RIO CLARO E MUNICIPIO DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO.Nos termos do artigo 487 do Código de Processo 

Civil declaro encerrada essa fase procedimental, com resolução do mérito. 

Via de consequência, pela sucumbência, condeno a requerente ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os 

quais mantenho suspensos a cobrança por ter o requerente litigado sob o 

pálio da assistência judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se.São José do Rio Claro 

– MT, 02 de outubro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21226 Nr: 1080-39.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1080-39.2008.811.0033

Cód. 21226

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a petição 

apresentada pela autarquia requerida.

 Após, conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 28 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25458 Nr: 2698-82.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA SOUZA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO 

FEITOSA - OAB:10.236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2698-82.2009.811.0033

Cód. 25458

Vistos em correição.

Sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo 

executado e os documentos que a instruem, manifeste-se a parte 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 28 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31809 Nr: 2564-84.2011.811.0033

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE CAMARGO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108911-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 PROCESSO: 2564-84.2011.811.0033

CÓDIGO: 31809

REQUERENTE: BANCO PANAMERICANO S/A

REQUERIDO: BRUNO DE CAMARGO BARBOSA

DESPACHO

 Vistos em correição.

Considerando o certificado pela servidora da central de mandado à fl. 87, 

determino o depósito/transferência dos valores para a conta informada 

pelo oficial de justiça à fl. 81.

Após, observadas as formalidades legais e nada mais sendo requerido, 

no prazo de 05 (cinco) dias, remetam-se os autos ao arquivo geral.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67394 Nr: 3035-27.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJDS, SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 Autos nº 3035-27.2016.811.0033

Cód. 67394

Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento, visando oitiva das partes, 

bem como das testemunhas tempestivamente arroladas, para o dia 

_10_/_10_/2018, às 13__:__00 horas.

 Intimem-se as partes para que depositem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, § 4.º do Código de 

Processo Civil.

 Devem elas ainda cumprir o que dispõe o artigo 455 do Código de 

Processo Civil, sob pena de preclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54463 Nr: 299-07.2014.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NRC, MFCA, PMCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 PROCESSO: 299-07.2014.811.0033

CÓDIGO: 54463

REQUERENTE: NAJUA RAPHAELA CASTANHA

 REQUERIDO: EVERTON HIAGO GIL ALFEN

DESPACHO

 Vistos em correição.

Determino a intimação da parte autora, para que aporte aos autos, 

documentalmente, no prazo de 15 (quinze) dias, eventual impossibilidade 

de aquisição dos medicamentos por meio do SUS, bem como a 

comprovação da necessidade dos exequentes na utilização de referidos 

medicamentos, mediante receita medica ou similar.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59815 Nr: 1329-43.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RAMOS DIAS, SILVANA HARALA DIAS, 

OHHD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RICARDO DOS 

SANTOS - OAB:14053 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208/MT

 Autos nº 1329-43.2015.811.0033

Cód. 59815

Vistos em correição.

Evolua-se a classe para Cumprimento de Sentença (fls. 136/137).

Anote-se no sistema e autuação, constando corretamente o pólo ativo da 

demanda, procedendo-se com as necessárias retificações no sistema 

como também na capa dos autos, inclusive constando a ação como 

Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513 §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

nos demonstrativos discriminados e atualizados do crédito, acrescido de 

custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10 % (dez por cento) 

e, também, de honorários de advogado de 10 % (dez por cento).

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juí¬zo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do artigo 523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia 

a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 04 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 23184 Nr: 427-03.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARTINES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 427-03.2009.811.0033

CÓDIGO: 23184

REQUERENTE: ANTÔNIA MARTINES

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESPACHO

 Vistos em correição.

Proceda-se tentativa de intimação da parte autora, por mandado, 

informando acerca dos valores depositados nos autos em seu favor, para 

informar seus dados bancários para a devida expedição de alvará 

visando a liberação da quantia, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e arquivem-se definitivamente, até 

eventual manifestação da parte autora.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 04 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20339 Nr: 193-55.2008.811.0033
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO APARECIDA FIDELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 193-55.2008.811.0033

Cód. 20339

Vistos em correição.

Considerando o informado pela procuradora da parte autora (fl. 161/162), 

SUSPENDO a presente execução, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com 

fundamento no artigo 313, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, citem-se, os herdeiros para se pronunciarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, consoante disposto no artigo 690 do Código de 

Processo Civil.

Com o pronunciamento dos herdeiros, venham os autos conclusos para 

análise do pedido de habilitação e prosseguimento do feito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 04 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20741 Nr: 597-09.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ROSA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 597-09.2008.811.0033

Cód. 20741

Vistos em correição.

Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a fase executória do presente feito, com resolução de mérito.

Ausentes as custas, eis que o executado é isento de tais verbas, na 

forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Oportunamente, arquive-se.

São José do Rio Claro, 04 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27278 Nr: 1152-55.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1152-55.2010.811.0033

CÓDIGO: 27278

REQUERENTE: JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESPACHO

 Vistos em correição.

Proceda-se tentativa de intimação da parte autora, por mandado, 

informando acerca dos valores depositados nos autos em seu favor, para 

informar seus dados bancários para a devida expedição de alvará 

visando a liberação da quantia, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e arquivem-se definitivamente, até 

eventual manifestação da parte autora.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 04 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51628 Nr: 808-69.2013.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ADRIANO PEROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI ANTONIO CEOLIN, PEDRONILA CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

OAB:14.916-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 PROCESSO: 808-69.2013.811.0033

CÓDIGO: 51628

REQUERENTE: ESPÓLIO DE ADRIANO PEROZA

REQUERIDO: VANI ANTÔNIO CEOLIN E PEDRONILA CEOLIN

DESPACHO

 Vistos em correição.

Intime-se, pessoalmente, os requeridos para retirarem a carta precatória 

para distribuição ou o devido preparo da referida CP, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de ser-lhe declarada preclusa a continuidade na 

produção da prova postulada, bem como encerrada a instrução 

processual.

Decorrido eventual prazo, certifiquem-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 04 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1718 Nr: 247-36.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciscarlos Alcantara - 

OAB:4746 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 PROCESSO: 247-36.1999.811.0033

CÓDIGO: 73646

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

REQUERIDO: MARCOS ROBERTO BRIANTE

DESPACHO

 Vistos em correição.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 04 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60968 Nr: 2128-86.2015.811.0033

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eladio Arroyo Martins, Letícia Di Lorenzo Arroyo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI 

SCHEFFER, FERNANDO MAGGI SCHEFFER, JOSÉ MARIA BORTOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO 

DE MORAES - OAB:17413/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 2128-86.2015.811.0033

CÓDIGO: 60968
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AUTOR: ELADIO ARROYO MARTINS E LETÍCIA DI LORENZO ARROYO

REQUERIDO: ERAI MAGGI SCHEFFER E OUTROS.

DESPACHO

Vistos em correição,

Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, determino a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos para 

designação de sessão de conciliação/mediação.

Ressalto que as partes deverão estar cientes de que o não 

comparecimento injustificado à audiência será considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e sancionado com arbitramento de multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertido em favor da União ou do Estado.

 As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensor público, conforme artigo 334, parágrafo nono do Código de 

Processo Civil.

Havendo conciliação/mediação, voltem para homologação.

Sendo a conciliação/mediação inexitosa, deverá o requerido impugnar a 

contestação, no prazo de 10 (dez) dias, fluindo seu prazo a partir da 

sessão de conciliação, por analogia, nos termos do artigo 335, do Código 

de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro-MT, 04 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24479 Nr: 1726-15.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1726-15.2009.811.0033

Cód. 24479

Vistos em correição.

Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a fase executória do presente feito, com resolução de mérito.

Ausentes as custas, eis que o executado é isento de tais verbas, na 

forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Oportunamente, arquive-se.

São José do Rio Claro, 04 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20790 Nr: 657-79.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 657-79.2008.811.0033

Cód. 20790

Vistos em correição.

Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a fase executória do presente feito, com resolução de mérito.

Ausentes as custas, eis que o executado é isento de tais verbas, na 

forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Oportunamente, arquive-se.

São José do Rio Claro, 04 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58050 Nr: 146-37.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A M VIEIRA ROSA ME, ADRIANO MIGUEL 

VIEIRA ROSA, ALDO ZACARIAS ROSA FILHO, TANIA REGINA VIEIRA 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 146-37.2015.811.0033

CÓDIGO: 58050

REQUERENTE: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

REQUERIDO: A. M. VIEIRA ROSA ME E OUTROS.

DESPACHO

 Vistos.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 04 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60109 Nr: 1508-74.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY ROBSON SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, BRUNO GOMES BARRETO - OAB:OAB 1243

 Visto.

Ante o substabelecimento acostado à fl. 1132, defiro o pedido formulado à 

fl. 1131, devendo, portanto, ser anotado aos autos o nome do causídico 

para fins de intimação.

Recebo o recurso de apelação por petição interposto (fls. 1133/1157), eis 

que apresentado em juízo no prazo legal, preenchidos os demais 

pressupostos de insurgência, e com as razões recursais 

concomitantemente oferecidas.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para oferecimento 

das contrarrazões recursais e, após, cumpridas as formalidades legais e 

atendidos os pressupostos recursais, remetam-se os autos à superior 

instância, Egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas saudações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63386 Nr: 819-93.2016.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JLF, MDCDC, WBF, WIBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECF, RDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE 

MAZUCHINI CAUNETO - OAB:24548/MT

 Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para o fim de conceder aos 

autores a guarda provisória dos menores, Weverllen Batista Ferreira e 

Wemilly Isadora Batista Ferreira.....Nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para designação de audiência de mediação.Cite-se a 

parte requerida e intimem-se as partes para comparecimento, sendo que a 

intimação do autor deverá ser realizada na pessoa de seu advogado, para 

comparecimento na audiência designada, que será realizada pelo 

Mediador/Conciliador Judicial cadastrado pelo Tribunal de Justiça, 

conforme parágrafo primeiro do artigo 334 do CPC e Provimento n. 09/2016 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.....Sendo a 

conciliação/mediação inexitosa, deverá o requerido sair intimado para 
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apresentação da resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, da audiência, 

nos termos do artigo 335, do Código de Processo Civil.Com a resposta, 

havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se a parte autora 

para impugnação à contestação, no prazo de 10 (dez) dias e, em seguida, 

voltem para decisão.São José do Rio Claro-MT, 13 de maio de 

2016.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24477 Nr: 1724-45.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29827 Nr: 577-13.2011.811.0033

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ROCHA BRUGNOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILIBRIO INDUSTRIA QUIMICA LTDA, 

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268-B/MT, SANDRO LANZARINI - OAB:11553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA LAURINDO AGUIRRA 

- OAB:58946/SP, EDUARDO JULIANI AGUIRRA - OAB:250407/SP, LUÍS 

FELIPE LAMMEL - OAB:7133, MARCIO ANTONIO COSTA - 

OAB:272708/SP, RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL - OAB:211853/SP, 

RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI - OAB:250538/SP, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4427/MT

 Vistos em correição.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca do laudo pericial 

juntado às fls. 436/454.

b) Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56964 Nr: 2325-75.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ZATTA, JAIME TRINDADE 

NUNES CALADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUDI GALLI - OAB:6562-B/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CARLOS ZATTA, Cpf: 

62000756972, Rg: 44049716, Filiação: Gladis Maria Bernardi Zatta e Lino 

Egidio Zatta, data de nascimento: 15/11/1969, brasileiro(a), natural de 

Renascença-PR, casado(a), contador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O réu Luiz Carlos Zatta foi denunciado pelo Ministério 

Público pela prática de crimes ambientais previstos no Código Penal e na 

Lei n. 9.605/98 e encontra-se em lugar incerto de modo que possibilitou a 

citaçã por edital.

Despacho: Vistos em correição.1. DEFIRO o pedido de citação por edital 

do réu formulado às fls. 222/223, porque, para além de não ter sido 

encontrado para ser pessoalmente citado (art. 363, § 1º, do CPP) e de se 

ter esgotado todos os meios disponíveis para sua localização, a SEJUDH 

informou que o acusado não se encontra recluso em unidade prisional do 

Estado (fl. 227).2. CITE-SE o réu por edital, com o prazo de 15 dias, 

observado os requisitos descritos no art. 365, do CPP.3. Decorrido o 

prazo editalício, conclusos para fins do art. 366, do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JESSICA MARIA PINHO 

DA SILVA, digitei.

São José do Rio Claro, 04 de setembro de 2018

Maria Margareth Dias de Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72388 Nr: 2329-10.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSDS, ASDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON CESAR DE CARVALHO 

- OAB:22140/O, GIAN CARLOS FRANCHINI DO AMARAL - OAB:22.149 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se pessoalmente a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dar regular prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57769 Nr: 13-92.2015.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 Vistos etc.

1. Estando constituído de pleno direito o título executivo judicial, convertido 

o mandado inicial em mandado executivo, recebo a petição de fl. 183 como 

pedido de cumprimento de sentença, devendo, assim, prosseguir o 

processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte 

Especial, no que for cabível, do Código de Processo Civil.

 2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

(a) Retifique-se a capa dos autos e o Sistema Apolo para constar, 

doravante, como Tipo de Ação “Cumprimento de Sentença”.

(b) Intime-se o patrono da parte autora, doravante, exequente, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, atualize o débito exequendo.

(c) Atualizado o débito, intime-se o Executado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprir espontaneamente a sentença, sob pena de multa de 

10% e, também, de honorários de advogado, no mesmo percentual, 

conforme artigo 523, § 1º do CPC.

(d) Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não 

ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no 

mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se o 

valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.

(e) Não efetuado o pagamento no prazo acima mencionado, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do artigo 523, § 3º do CPC.
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(f) Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52462 Nr: 1763-03.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos em correição.

1. Cadastre-se o feito como “Cumprimento de Sentença, conforme já 

determinado na decisão de fl. 58.

2. Indefiro o pleito de fl. 108 porque prejudicado, devido ao lapso temporal.

3. Intime-se a exequente, através de sua advogada, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar regular prosseguimento ao feito, postulando o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-87.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VENDA DE SECOS E MOLHADOS MODTKOWSKI LTDA - ME 

(REQUERENTE)

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE ALMEIDA REAL (REQUERIDO)

 

AUTOS: 8010036-87.2017.8.11.0033 REQUERENTE: VENDA DE SECOS E 

MOLHADOS MODTKOWSKI LTDA - REQUERIDO: JOSE DE ALMEIDA REAL 

DESPACHO Visto, Intimem-se o exequente para que se manifeste acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça que deixou de intimar o executado (Id. 

13784726), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, concluso. São José do Rio 

Claro/MT, 25 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-06.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU JANOSKI (REQUERENTE)

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER VENDELINO PEREIRA (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para, no prazo da Lei manifestar-se sobre o teor 

da r. certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-46.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA PEDERIVA 00858488167 (REQUERENTE)

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE MACACARI SANTANA (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 8010332-46.2016.8.11.0033 REQUERENTE: PAMELA CRISTINA 

PEDERIVA REQUERIDO: FRANCIELE MACCARI SANTANA SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora embora devidamente 

intimada para informar o atual endereço da parte requerida, permaneceu 

inerte, conforme certidão do Id. 14413770. Registra-se que nos processos 

em trâmites no Juizado Especial são regidos pela Lei nº. 9.099/95, que 

veda, expressamente, a possibilidade de citação/intimação por edital. 

Desta feita, a ausência de informação acerca do atual endereço da parte 

ré, impede o prosseguimento o feito, sendo, portanto, forçoso a extinção 

sem julgamento do mérito. Isto posto, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l. 

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 31 de julho de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000130-95.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO (ADVOGADO(A))

PAULO ALVES JANUARIO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA DE ARAUJO DOMINGUES (EXECUTADO)

 

Certifico que transcorreu o prazo de suspensão requerido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-55.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

ALTAIR PESSOA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS: 1000111-55.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ALTAIR PESSOA 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais, 

formulada por ALTAIR PESSOA RODRIGUES, em face de VIVO S/A, 

sustentando que seus dados foram indevidamente inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito em razão da dívida junto à empresa requerida, que 

alega inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Requer 

à condenação da parte requerida em danos morais. Em sede de 

contestação, a requerida preliminarmente, arguiu a ausência de 

documento indispensável, e no mérito postulou pela improcedência da 

inicial. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida. - Ausência de 

documento indispensável. Não obstante os argumentos expostos 

requerido, verifico que a inicial foi instruída com todos os documentos, 

razão pela qual afasto a preliminar arguida. Superada a preliminar, passo a 

analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso, restou incontroverso a inscrição 

dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 

112,01 (cento e doze reais e um centavos). Compulsando os autos, 

denota-se que em sede de audiência de conciliação, o autor afirmou que 

não tem interesse em danos morais, e seu único objetivo é retirar seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito referente a fatura que não tem 

certeza se pediu o cancelamento e após meses sem utilizar o chip teve 

seu nome negativado (Id. 13818222). Observa-se, que diferentemente do 

relatado na inicial, a autora confirmou que possuiu contrato de prestação 

de serviços com a empresa ré, com a emissão de faturas mensais. 

Salientando, ainda, que ter certeza quanto ao cancelamento do contrato. A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 389 de 610



requerida, por sua vez, relata que o débito é oriundo do inadimplemento 

das faturas referente aos meses de março, abril e maio de 2013. Assim, 

tendo o autor confirmado a existência de relação jurídica com ré referente 

ao plano da vivo, e não havendo comprovação do cancelamento do 

serviço, tampouco indicação da data em que fora solicitado o 

cancelamento, não vislumbro a pratica de ato ilícito pela requerida. Desta 

feita, entendo que a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito em razão do inadimplemento das faturas referente aos meses 

de março, abril e maio de 2013, caracteriza-se como exercício regular do 

direito do credor, inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. - PEDIDO 

CONTRAPOSTO Pretende, basicamente, a requerida a condenação do 

autor no pagamento da quantia de R$ 112,01 (cento e doze reais e um 

centavos). Processualmente, tenho que o pedido contraposto está 

amparado pela norma disposta no artigo 31 da Lei 9.099/95: “Art. 31. Não 

se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos 

mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia”. Compulsando os 

autos, verifica-se que restou demonstrada a existência da dívida. Dessa 

forma, o valor cobrado é legítimo de R$ 112,01 (cento e doze reais e um 

centavos) e deve ser arcado pela autora e atualizado monetariamente pelo 

INPC desde a data do vencimento, com juros de mora de 1% ao mês a 

contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Ademais, não 

vislumbro a litigância de má-fé da parte autora, razão pela deixo de 

considerá-la. - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente o pedido 

inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto ao 

pedido contraposto, julgo-o procedente para o fim de condenar o autor no 

pagamento da quantia R$ 112,01 (cento e doze reais e um centavos), que 

deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do 

vencimento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, estes a contar 

da citação. Deixo de condenar a autora em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Sem prejuízo, oficiem-se à 

Ordem dos Advogado do Brasil, bem como o Ministério Público informando 

acerca dos fatos noticiados em sede de audiência de conciliação, para 

que adotem as medidas cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 1 de agosto de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-55.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

ALTAIR PESSOA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS: 1000111-55.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ALTAIR PESSOA 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais, 

formulada por ALTAIR PESSOA RODRIGUES, em face de VIVO S/A, 

sustentando que seus dados foram indevidamente inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito em razão da dívida junto à empresa requerida, que 

alega inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Requer 

à condenação da parte requerida em danos morais. Em sede de 

contestação, a requerida preliminarmente, arguiu a ausência de 

documento indispensável, e no mérito postulou pela improcedência da 

inicial. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida. - Ausência de 

documento indispensável. Não obstante os argumentos expostos 

requerido, verifico que a inicial foi instruída com todos os documentos, 

razão pela qual afasto a preliminar arguida. Superada a preliminar, passo a 

analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso, restou incontroverso a inscrição 

dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 

112,01 (cento e doze reais e um centavos). Compulsando os autos, 

denota-se que em sede de audiência de conciliação, o autor afirmou que 

não tem interesse em danos morais, e seu único objetivo é retirar seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito referente a fatura que não tem 

certeza se pediu o cancelamento e após meses sem utilizar o chip teve 

seu nome negativado (Id. 13818222). Observa-se, que diferentemente do 

relatado na inicial, a autora confirmou que possuiu contrato de prestação 

de serviços com a empresa ré, com a emissão de faturas mensais. 

Salientando, ainda, que ter certeza quanto ao cancelamento do contrato. A 

requerida, por sua vez, relata que o débito é oriundo do inadimplemento 

das faturas referente aos meses de março, abril e maio de 2013. Assim, 

tendo o autor confirmado a existência de relação jurídica com ré referente 

ao plano da vivo, e não havendo comprovação do cancelamento do 

serviço, tampouco indicação da data em que fora solicitado o 

cancelamento, não vislumbro a pratica de ato ilícito pela requerida. Desta 

feita, entendo que a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito em razão do inadimplemento das faturas referente aos meses 

de março, abril e maio de 2013, caracteriza-se como exercício regular do 

direito do credor, inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. - PEDIDO 

CONTRAPOSTO Pretende, basicamente, a requerida a condenação do 

autor no pagamento da quantia de R$ 112,01 (cento e doze reais e um 

centavos). Processualmente, tenho que o pedido contraposto está 

amparado pela norma disposta no artigo 31 da Lei 9.099/95: “Art. 31. Não 

se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos 

mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia”. Compulsando os 

autos, verifica-se que restou demonstrada a existência da dívida. Dessa 

forma, o valor cobrado é legítimo de R$ 112,01 (cento e doze reais e um 

centavos) e deve ser arcado pela autora e atualizado monetariamente pelo 

INPC desde a data do vencimento, com juros de mora de 1% ao mês a 

contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Ademais, não 

vislumbro a litigância de má-fé da parte autora, razão pela deixo de 

considerá-la. - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente o pedido 

inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto ao 

pedido contraposto, julgo-o procedente para o fim de condenar o autor no 

pagamento da quantia R$ 112,01 (cento e doze reais e um centavos), que 

deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do 

vencimento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, estes a contar 

da citação. Deixo de condenar a autora em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Sem prejuízo, oficiem-se à 

Ordem dos Advogado do Brasil, bem como o Ministério Público informando 

acerca dos fatos noticiados em sede de audiência de conciliação, para 

que adotem as medidas cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 1 de agosto de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-43.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA FREITAS SILVA (ADVOGADO(A))

CARVALHO RODRIGUES & RODRIGUES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 8010188-43.2014.8.11.0033 EXEQUENTE: CARVALHO 

RODRIGUES & RODRIGUES LTDA – ME EXECUTADA: ROSANA DE 
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OLIVEIRA FERREIRA DESPACHO Vistos, Analisando os autos, verifico que 

a tentativa de intimação da executada para satisfazer o débito restou 

infrutífera, consoante certidão do Id. 13037257. Com efeito, intime-se a 

exequente para que informe o atual endereço da parte executada, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 3 de setembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-14.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MACHADO ANDRADE (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS: 8010112-14.2017.8.11.0033 REQUERENTE: MARTA MACHADO 

ANDRADE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO Visto, Diante 

do cumprimento voluntario da obrigação estampada no titulo judicial pela 

empresa ré (Id. 12508092), intime-se a parte autora para que se 

manifeste, oportunidade em que deverá informar acerca da satisfação do 

débito no prazo de 5 (cinco) dias. Após, concluso. Cumpra-se. São José 

do Rio Claro/MT, 25 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000016-25.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA (ADVOGADO(A))

AYRES GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO REGAZOLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL Dados do Processo 

Processo: 1000016-25.2018.8.11.0033 Espécie: Procedimento do Juizado 

Especial Cível « EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL « PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO Exequente: AYRES GOMES MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 03.103.014/0001-29 Executado 

MARCOS ROBERTO REGAZOLI - CPF: 080.293.018-20 CERTIDÃO DE 

CRÉDITO N. 25/2018 O (A) Gestor(a) Judiciário(a) do Juizado Especial da 

Comarca de São José do Rio Claro, no uso de suas atribuições em 

observância ao Provimento nº 84/2014 – CGJ de 10/11/2014, publicado no 

DJE/MT nº 9418, disponibilizado em 12/11/2014, CERTIFICA que tramita 

neste juízo os autos de Procedimento de Conhecimento->processo de 

Conhecimento->processo Cível e do Trabalho (Execução de Título 

Judicial), número 1000016-25.2018.8.11.0033, distribuído em 22/01/2018, 

no qual figuram como partes: Promovente: AYRES GOMES MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 03.103.014/0001-29 e Promovido: 

MARCOS ROBERTO REGAZOLI - CPF: 080.293.018-20. CERTIFICA, 

também, que nos autos acima especificados, foram apurados os créditos 

a seguir discriminados: valor total do crédito R$ 8,348.06 (oito mil trezentos 

e quarenta e oito reais e seis centavos), atualizado até 22/01/2018, 

referente a importância devida ao credor. CERTIFICA ainda que, após 

sucessivas tentativas de localização da parte devedora ou bens para a 

garantia do crédito exequendo, após o que foi determinada a expedição da 

presente certidão, para garantia do direito do credor. Certidão expedida 

sem cobrança de custas. São José do Rio Claro, 05 de outubro de 2018. 

Gilvone Lima Fischer Gestor(a) Judiciário(a) Matrícula 4143 Endereço do 

Fórum: Rua Santa Catarina, nº 709, Bairro: Centro, Cidade: São José do 

Rio Claro-MT, Cep: 78.435-000, Fone: (65) 3386-1577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010671-10.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

IDERLIPES PINHEIRO DE FREITAS JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 8010671-10.2013.8.11.0033 REQUERENTE: IDERLIPES 

PINHEIRO DE FREITAS JUNIOR REQUERIDO: OI S.A DESPACHO Vistos, 

Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Nada sendo requerido no 

prazo de 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 27 de julho de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-22.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

SEVERINO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 8010256-22.2016.8.11.0033 REQUERENTE: SEVERINO 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: OI S.A DESPACHO Vistos, 

Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Nada sendo requerido no 

prazo de 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 27 de julho de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-05.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CELLONI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 

TECNOLOGIA LTDA - ME (REQUERENTE)

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 8010143-05.2015.8.11.0033 REQUERENTE: CELLONI 

DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA 

LTDA - ME REQUERIDO: OI DESPACHO Vistos, Cientifiquem-se as partes 

do retorno dos autos. Nada sendo requerido, em 5 (cinco) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro/MT, 28 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-10.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

JOSE HENDERSON ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000211-10.2018.8.11.0033 AUTOR: JOSE HENDERSON 

ARAUJO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por JOSE HENDERSON 

ARAUJO, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora 

sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser 

indevido ante a ausência de contratação. Tratando de matéria 

exclusivamente de direito, que dispensa a produção de outras provas, 

passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado parcialmente procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 
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Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 96,90 (noventa e seis reais e 

noventa centavos). Analisando os autos, verifico que a requerida não 

acostou nenhum documento que comprovasse a origem da dívida. A 

requerida, por sua vez, sustenta a existência do débito acostando telas de 

sistema apresentadas, com o fim de corroborar as alegações. Todavia, 

como é sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, uma vez que 

produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido, 

colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR 

REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - 

INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – 

ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO 

JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a 

preliminar de ausência de interesse recursal, visto que ele repousa no 

binômio necessidade e utilidade. O print de tela de computador reproduzido 

no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. 

Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito 

configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de 

indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de 

discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na 

sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.” 

(TJMT, AP 0001638-94.2014.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, 

Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei). “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Registra-se, ainda, que a fatura 

telefônica, acostada pela parte ré, emitida em nome do autor, por si só, 

não comprova a contrato do plano controle, tampouco a utilização do 

serviço pela parte autora. Desta feita, restou comprovada a qualidade, 

indevida, da cobrança realizada pela requerida em face da parte autora, o 

que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral No caso, embora esteja configurada 

a responsabilidade do réu pela inscrição indevida dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, razão não assiste ao autor quanto ao 

dever ressarcitório. Com efeito, a atual orientação do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de um único outro 

registro regular contra o devedor obsta a concessão de indenização por 

danos morais, em decorrência de indevido protesto ou qualquer inscrição 

em cadastros de restrição creditícia, que, por força da preexistência de 

legítima anotação, não aumenta o descrédito contra sua pessoa, por parte 

de terceiros, assim como não macula a sua honra. Observe: "Direito 

processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por 

danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia 

notificação. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição 

desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos 

autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. - Orientação: 

A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu 

nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2º do 

CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando 

preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. 

Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - Não 

se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no 

acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. 

Súmula n.º 83/STJ. Recurso especial não conhecido." (STJ - REsp. 

1.062.336/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, in 

DJe de 12.05.2009). Consolidando tal orientação, a Segunda Seção 

daquele tribunal superior, a quem compete a uniformização da 

interpretação das leis federais, aprovou, em sessão realizada em 

27.5.2009, a Súmula n. 385, publicada no DJe de 8.6.2009 p.p., com o 

seguinte teor: "Súmula 385 - "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. No 

caso, infere-se do documento acostado a inicial, que, ao tempo da 

negativação do nome do autor levada a efeito pelo requerido, já existiam 

outros apontamentos em seu nome, realizados por empresas/instituições 

distintas. Assim, embora a parte autora afirme que tais apontamentos 

também eram irregulares e que existem demandas judiciais ajuizadas por 

tal motivo, a ilegitimidade do débito ou o questionamento acerca de sua 

licitude não foram igualmente comprovadas. Dessa forma, o requerente só 

faria jus à indenização caso comprovasse, com a certeza necessária, que 

todas as inscrições anteriores nos cadastros de inadimplentes eram 

ilegítimas. Como não o fez, não há como acolher sua pretensão, pois as 

inscrições feitas em seu nome têm presunção de legitimidade, até prova 

em contrário. Nesse sentido: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO 

CELEBRADO POR ESTELIONATÁRIO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

RESPONSABILIDADE DO RÉU - APONTAMENTO PREEXISTENTE EM NOME 

DA PARTE AUTORA - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - Restando 

devidamente comprovada a fraude realizada por terceira pessoa, que 

efetuou a contratação em nome do autor, deve a fornecedora de serviços 

ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados, em razão da sua 

atividade. - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição 

(Súmula 385, do STJ). A negativação anterior no cadastro de 

inadimplentes presume-se legítima até que haja prova em contrário”. (TJMG 

- Apelação Cível 1.0024.11.272788-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos 

Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2016, publicação da 

súmula em 14/07/2016) Importante ressaltar que a Súmula 385 do STJ não 

apresenta qualquer ressalva quanto a sua aplicação apenas quando em 

discussão o cumprimento ou não do art. 43, §2º, do CDC, que exige prévia 

comunicação ao devedor sobre a negativação. Assim, havendo prova de 

que o autor é devedor contumaz, a inclusão de seu nome nos cadastros 

de proteção ao crédito pelo réu, ainda que indevida, não violou a honra ou 

bom nome na praça porque já negativado anteriormente. Isso porque, a 

moral de uma pessoa é una e indivisível, não podendo ser fragmentada, a 

ponto de considerar, que seus antecedentes não a tenham maculado e 

que somente o ato do requerido é que produziu tal efeito. Portanto, 

havendo demonstração de apontamentos restritivos anteriores ao ora 

questionado, sem que tenha sido devidamente comprovada a 

irregularidade de todos eles, não há que se falar em reparação por danos 

morais. - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca 

da possibilidade de formulação de pedido contraposto, nos seguintes 

termos: É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto, 

desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, compulsando os 

autos não restou devidamente comprovado a contratação do serviço 

cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a improcedência do 

pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância de má-fé da parte 

autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial tão 

somente para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, 

devendo a empresa ré TELEFONICA BRASIL S.A excluir a inscrição do 

nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito referente à 

dívida discutida nos autos. Com relação ao pedido contraposto, julgo-o 

improcedente nos termos acima expostos. Deixo de condenar a requerida 

em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em 

branco e certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 392 de 610



Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 31 

de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-28.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MIGUEL PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000171-28.2018.8.11.0033 AUTOR: ANTONIO MIGUEL 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por ANTONIO MIGUEL PEREIRA, 

em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante 

a ausência de contratação. Tratando de matéria exclusivamente de direito, 

que dispensa a produção de outras provas, passo a analise do mérito da 

demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 145,93 (cento e quarenta e 

cinco reais e noventa e três centavos). Analisando os autos, verifico que 

a requerida não acostou nenhum documento que comprovasse a origem 

da dívida. A requerida, por sua vez, sustenta a existência do débito 

acostando telas de sistema apresentadas, com o fim de corroborar as 

alegações. Todavia, como é sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, 

uma vez que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR 

REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - 

INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – 

ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO 

JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a 

preliminar de ausência de interesse recursal, visto que ele repousa no 

binômio necessidade e utilidade. O print de tela de computador reproduzido 

no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. 

Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito 

configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de 

indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de 

discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na 

sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.” 

(TJMT, AP 0001638-94.2014.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, 

Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei). “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Registra-se, ainda, que a fatura 

telefônica, acostada pela parte ré, emitida em nome do autor, por si só, 

não comprova a contrato do plano controle, tampouco a utilização do 

serviço pela parte autora. Desta feita, restou comprovada a qualidade, 

indevida, da cobrança realizada pela requerida em face da parte autora, o 

que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 
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às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 

9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de pedido 

contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 31 de julho de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-70.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GONCALVES DE MORAES (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS: 1000110-70.2018.8.11.0033 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

GONCALVES DE MORAES REQUERIDO: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito com 

Indenização por Danos Morais, formulada por MARIA APARECIDA 

GONCALVES DE MORAES, em face de VIVO S/A, sustentando que seus 

dados foram indevidamente inseridos nos órgãos de proteção ao crédito 

em razão da dívida junto à empresa requerida, que alega inexistir face à 

ausência de vínculo jurídico entre as partes. Requer à condenação da 

parte requerida em danos morais. Em sede de contestação, a requerida 

preliminarmente, arguiu a extinção do processo pela litigância de má-fé e 

ato atentatório a dignidade da justiça, e no mérito postulou pela 

improcedência da inicial. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida. 

- Extinção do processo Postula pela parte ré pela extinção do processo, 

ao argumento de que a autora, em sede de audiência de conciliação, 

afirmou não ter assinado a procuração, sendo, portanto, necessário o 

indeferimento da inicial nos termos do art. 321, do CPC. Não obstante, a 

autora ter afirmado que não assinou procuração, é cediço que a inicial 

veio acompanhada de instrumento procuratório, cuja assinatura se 

assemelha com a aposta pela autora no termo de audiência de conciliação. 

Desta feita, afasto a preliminar arguida. Superada a preliminar, passo a 

analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso, restou incontroverso a inscrição 

dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 

167,90 (cento e sessenta e sete reais e noventa centavos). Ademais, 

verifica-se que a autora, em sede de audiência de conciliação, afirmou 

que efetuou o pagamento de todas as faturas do seu plano da vivo, 

afirmando, ainda, que não conhece o advogado que ajuizou a ação (Id. 

13818311). Observa-se, que diferentemente do relatado na inicial, a 

autora confirmou que possui contrato de prestação de serviços com a 

empresa ré, com a emissão de faturas mensais. A requerida, por sua vez, 

relata que o débito é oriundo do inadimplemento das faturas referente aos 

meses de junho, julho e agosto de 2014. Assim, tendo a autora 

confirmando a existência de relação jurídica com ré referente ao plano da 

vivo, deveria ter comprovado o pagamento de todas as faturas mensais. 

Assim, diante da inexistência comprovação do pagamento das faturas 

referente aos meses de junho, julho e agosto de 2014, tenho que a 

inscrição dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao crédito, 

caracteriza-se como exercício regular do direito do credor, inexistindo 

qualquer pratica de ato ilícito. - PEDIDO CONTRAPOSTO Pretende, 

basicamente, a requerida a condenação do autor no pagamento da quantia 

de R$ 167,90 (cento e sessenta e sete reais e noventa centavos). 

Processualmente, tenho que o pedido contraposto está amparado pela 

norma disposta no artigo 31 da Lei 9.099/95: “Art. 31. Não se admitirá a 

reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu 

favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos 

fatos que constituem objeto da controvérsia”. Compulsando os autos, 

verifica-se que restou demonstrada a existência da dívida. Dessa forma, o 

valor cobrado é legítimo de R$ 167,90 (cento e sessenta e sete reais e 

noventa centavos) e deve ser arcado pela autora e atualizado 

monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento, com juros de mora 

de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código 

Civil. Ademais, não vislumbro a litigância de má-fé da parte autora, razão 

pela deixo de considerá-la. - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao pedido contraposto, julgo-o procedente para o 

fim de condenar o autor no pagamento da quantia R$ 167,90 (cento e 

sessenta e sete reais e noventa centavos), que deverá ser corrigida 

monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento, e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação. Deixo de 

condenar a autora em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Sem prejuízo, oficiem-se à Ordem dos 

Advogado do Brasil, bem como o Ministério Público informando acerca dos 

fatos noticiados em sede de audiência de conciliação, para que adotem as 

medidas cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 31 de julho de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-60.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

LUCAS DA SILVA TAVARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

AUTOS: 1000003-60.2017.8.11.0033 EXEQUENTE: LUCAS DA SILVA 

TAVARES EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o exequente concordou com 

os valores depositado pela executada (Id. 13808771). Desta feita, extingo 

o feito por satisfação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 
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Processo Civil. Expeça-se alvará de levantamento em favor da parte 

autora, conforme conta bancária informada nos autos. Transitada em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 24 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-69.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IRINETE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VIACAO ELDORADO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 8010324-69.2016.8.11.0033 REQUERENTE: IRINETE 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIACAO ELDORADO LTDA DESPACHO 

Visto, Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Nada sendo 

requerido no prazo de 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 25 de julho 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-26.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

LINDECI GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000197-26.2018.8.11.0033 REQUERENTE: LINDECI GOMES 

DA SILVA REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora embora devidamente 

intimada para informar o atual endereço da parte requerida, permaneceu 

inerte, conforme certidão do Id. 14353090. Registra-se que nos processos 

em trâmites no Juizado Especial são regidos pela Lei nº. 9.099/95, que 

veda, expressamente, a possibilidade de citação/intimação por edital. 

Desta feita, a ausência de informação acerca do atual endereço da parte 

ré, impede o prosseguimento o feito, sendo, portanto, forçoso a extinção 

sem julgamento do mérito. Isto posto, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l. 

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 30 de julho de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-93.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000199-93.2018.8.11.0033 REQUERENTE: GILMAR MARTINS 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora embora devidamente 

intimada para informar o atual endereço da parte requerida, permaneceu 

inerte, conforme certidão do Id. 14352613. Registra-se que nos processos 

em trâmites no Juizado Especial são regidos pela Lei nº. 9.099/95, que 

veda, expressamente, a possibilidade de citação/intimação por edital. 

Desta feita, a ausência de informação acerca do atual endereço da parte 

ré, impede o prosseguimento o feito, sendo, portanto, forçoso a extinção 

sem julgamento do mérito. Isto posto, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l. 

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 30 de julho de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-85.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIALDO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000206-85.2018.8.11.0033 REQUERENTE: LUCIALDO 

BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS 

FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora embora devidamente intimada para informar o atual endereço da 

parte requerida, permaneceu inerte, conforme certidão do Id. 14353797. 

Registra-se que nos processos em trâmites no Juizado Especial são 

regidos pela Lei nº. 9.099/95, que veda, expressamente, a possibilidade 

de citação/intimação por edital. Desta feita, a ausência de informação 

acerca do atual endereço da parte ré, impede o prosseguimento o feito, 

sendo, portanto, forçoso a extinção sem julgamento do mérito. Isto posto, 

julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l. Sem custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 30 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-91.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS LOPES CAETANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000128-91.2018.8.11.0033 AUTOR: JOSE CARLOS LOPES 

CAETANO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS NPL I. SENTENÇA Visto, Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por 

Danos Morais, formulada por JOSE CARLOS LOPES CAETANO, em face 

de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃOPADRONIZADOS NPL I, em que a parte autora sustenta sofrimento 

por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados nos 

órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante a 

ausência de contratação. A requerida apresentou contestação 

sustentando, preliminar a incompetência do Juizado Especial ante a 

necessidade da prova pericial, e no mérito postulou pela improcedência da 

inicial. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida. Incompetência do 

Juizado Especial Aduz a parte requerida a incompetência do Juizado 

Especial em razão da complexidade da causa ante a necessidade da 

prova pericial. Não obstante, os argumentos expostos verifico que a parte 

requerida não acostou nenhum documento que comprove a existência da 

dívida, o que justificaria a necessidade da pericial. Desta feita, não há 

complexidade da causa para fins de retirar a competência deste Juizado 

Especial, razão pela qual afasto a preliminar arguida. Superada a 

preliminar, passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Ab initio, destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 
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previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No caso, restou 

incontroverso a inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida junto a requerida no valor de R$ 383,12 (trezentos e 

oitenta e três reais e doze centavos). Ocorre que a autora assevera a 

ilegitimidade da dívida ao argumento de que jamais manteve qualquer 

negócio jurídico com a requerida. A requerida, por sua vez, sustenta a 

existência do débito, afirmando que a dívida é oriunda do contrato de n° 

13092003923776604, entabulado inicialmente com o Grupo Bradesco e 

posteriormente cedido à empresa ré. Não obstante, esteja devidamente 

demonstrado a existência da cessão de crédito realizada entre a 

requerida e o Grupo Bradesco, não foi aportado aos autos qualquer 

documentos que comprove a origem da dívida. Registra que incumbe a 

requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem do débito 

apontado como devido, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, 

§3º, II do CDC, até mesmo porque, esse meio de prova não está ao 

alcance do autor. Nesse sentido, trago a baila os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALORES 

NÃO CONTRATADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CESSÃO 

DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ORIGEM DOS 

DÉBITOS – ÔNUS DA EMPRESA REQUERIDA – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO 

ILÍCITO CONFIGURADO – AUSENCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERO ABORRECIMENTO - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mesmo nos casos de cessão de 

crédito (CC, art. 286), incumbe à requerida demonstrar, por meio de prova 

idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, além de comprovar 

que o suposto devedor realmente contratou os valores cobrados, 

conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, mesmo 

porque, esse meio de prova não está ao alcance da autor ou de qualquer 

outra pessoa, senão da empresa que mantem o registro de todos os 

contratos e dados dos usuários. 2. A indenização por dano moral, que 

encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 

do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato 

ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo 

sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à 

psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 2. A simples 

cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral 

indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de 

serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, 

não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade do 

autor, que sequer realizou o pagamento da cobrança.” (TJMT, Ap 

169038/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017) 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – 

RAZOABILIDADE DO QUANTUM - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL - APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 54/STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO 

(SÚMULA 362-STJ) SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Ausente prova de da origem da dívida e da relação jurídica, é indevida a 

inscrição do nome do devedor nos cadastrados de restrição de crédito. O 

quantum da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades 

do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido 

quando atendidos tais princípios. “Nos valores arbitrados, a título de 

indenização, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso 

de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ) e a correção 

monetária a partir da sentença (Súmula 362- STJ).” (Ap 38659/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

10/05/2017, Publicado no DJE 16/05/2017). (TJMT, Ap 180554/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) Desta 

feita, comprovada a inscrição indevida dos dados da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito, o que torna nítida sua responsabilidade. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição nominal e se a 

prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem clara nos 

autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme 

resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e 

corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais 

abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

a restrição nominal, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera 

induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto 

devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo 

este conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, 

emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé 

sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral 

puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na 

impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da 

presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a ré em custas e despesas 
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processuais, bem como em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e 

certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 30 de julho de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-63.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE ANDRADE AMARAL LEITE (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000201-63.2018.8.11.0033 AUTOR: REGIANE DE 

ANDRADE AMARAL LEITE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais, formulada por REGIANE DE ANDRADE 

AMARAL LEITE, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte 

autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição 

indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega ser indevido ante a ausência de contratação. Tratando de matéria 

exclusivamente de direito, que dispensa a produção de outras provas, 

passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz 

respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a serem 

apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 291,88 (duzentos e noventa 

e um reais e oitenta e oito centavos). Analisando os autos, verifico que a 

requerida não acostou nenhum documento que comprovasse a origem da 

dívida. A requerida, por sua vez, sustenta a existência do débito 

acostando telas de sistema apresentadas, com o fim de corroborar as 

alegações. Todavia, como é sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, 

uma vez que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR 

REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - 

INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – 

ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO 

JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a 

preliminar de ausência de interesse recursal, visto que ele repousa no 

binômio necessidade e utilidade. O print de tela de computador reproduzido 

no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. 

Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito 

configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de 

indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de 

discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na 

sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.” 

(TJMT, AP 0001638-94.2014.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, 

Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei). “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Registra-se, ainda, que a fatura 

telefônica, acostada pela parte ré, emitida em nome do autor, por si só, 

não comprova a contrato do plano controle, tampouco a utilização do 

serviço pela parte autora. Desta feita, restou comprovada a qualidade, 

indevida, da cobrança realizada pela requerida em face da parte autora, o 

que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Registra-se que a anotação restritiva preexistente foi objeto de ação 

judicial, de modo que não se aplica a Súmula 385/STJ. Conforme resulta da 

doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde 

a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo 

sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de 

perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à 

sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas 

afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário 

e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, 

ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

a restrição nominal, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera 

induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto 

devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo 

este conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, 

emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé 

sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral 

puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na 

impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 
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mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca da 

possibilidade de formulação de pedido contraposto, nos seguintes termos: 

É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto, desde que 

fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Não 

obstante os argumentos expostos, compulsando os autos não restou 

devidamente comprovado a contratação do serviço cobrado pela 

requerida, razão pela qual forçoso é a improcedência do pedido 

contraposto. Ainda, não comprovada a litigância de má-fé da parte autora, 

deixo de considerá-la, como requer a requerida. - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar 

a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar a parte 

requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Com relação ao pedido contraposto, julgo-o 

improcedente nos termos acima expostos. Deixo de condenar a requerida 

em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em 

branco e certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 31 

de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-03.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

WELTON JONY SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000108-03.2018.8.11.0033 REQUERENTE: WELTON JONY SILVA 

DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, ajuizada por WELTON JONY SILVA DE ALMEIDA, em 

face do BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, em que a parte autora 

sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega 

inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Postula, ao 

final, pela condenação da requerida em dano morais. Em sede de 

contestação, o requerido sustentou preliminarmente a ausência do 

interesse de agir e a prescrição, e no mérito postulou pela improcedência 

da inicial. Inicialmente passo a analisar a preliminar argüida pela requerida. 

- Ausência de interesse de agir Analisando os autos restam presentes os 

requisitos do interesse de agir necessários ao regular e válido 

processamento do feito, quais sejam: utilidade e necessidade da demanda, 

sendo aquele caracterizado pela possibilidade de um resultado prático 

favorável e este a necessidade de ingressar em Juízo. Destarte, rejeito a 

preliminar arguida. - Prescrição Aduz o banco réu que o direito do autor 

encontra-se prescrito haja vista que o seu nome foi negativado em 2013 e 

a presente ação foi ajuizada somente no dia maio/2018, portanto, após 

decorrido o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil para 

a pretensão de reparação civil. Em que pese os argumentos expostos, a 

norma disposta no art. 189 do Código Civil estabelece que: "violado o 

direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela 

prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206". Contudo, o início 

da fluência do prazo prescricional decorre não da violação a um direito 

subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação pelo seu respectivo 

titular. Assim, tem-se que, no caso dos autos, o termo inicial do prazo 

prescricional é a data na qual o autor teve ciência de que o seu nome 

encontrava-se registrado nos órgãos de proteção ao crédito, e não a data 

daquela negativação, como afirma o banco réu. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO 

INICIAL - CIÊNCIA DO EVENTO DANOSO - INOCORRÊNCIA - DANOS 

MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO AVISO DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 333, II, 

/CPC/73 - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL PRESUMIDO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. À pretensão de reparação civil aplica-se o prazo 

prescricional de três anos, consoante disposição prevista no art. 206, § 

3º, V, do Código Civil. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é 

a data em que o titular do direito teve ciência do evento danoso. Incumbe à 

parte ré, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, comprovar a existência de 

prévio aviso acerca da cessação dos descontos na folha de pagamento 

do autor, referente às parcelas de contrato de empréstimo consignado, de 

forma a tornar legítima a inscrição do nome daquele em cadastro de 

inadimplentes, por se tratar de prova negativa. A inscrição indevida em 

serviço de proteção ao crédito configura dano moral presumido, que 

prescinde de prova. A indenização por dano moral deve ser arbitrada 

segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, 

observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se 

preste a atender ao caráter punitivo da medida e à recomposição dos 

prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A 

busca da tutela jurisdicional não pode ser encarada como litigância 

temerária”. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.028906-4/001, Relator(a): 

Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/08/2016, publicação da súmula em 17/08/2016) Desta feita, tendo em 

vista que o autor alega que somente agora teve ciência da negativação do 

seu nome e tendo a presente ação sido ajuizada em 13/04/2018, não se 

há de falar em prescrição. Superada a preliminar, passo a analise do 

mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 404,11 (quatrocentos e quatro reais onze 

centavos). Embora a parte requerida afirme que o débito é oriundo do 

inadimplemento das faturas o cartão de crédito VISA FÁCIL número 

4096006915056893, não acostou qualquer documento que comprove a 

solicitação do cartão pelo autor. Registra-se, que as faturas do cartão de 

crédito, por si só, não comprovam a contratação do produto pelo autor. 

Nesse contexto, trago a baila a súmula 532/STJ: “Constitui prática 

comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa 

solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito 

à aplicação de multa administrativa.”. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 398 de 610



C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO – FRAUDE – FATURA CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE 

INDENIZAR – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO (ART. 85, §2º, DO CPC) - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO 

BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor 

responsabiliza o fornecedor, independentemente da existência de culpa, 

pelo reparo dos danos causados ao consumidor em decorrência de 

defeitos na prestação dos serviços. A indenização por dano moral deve 

ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à 

finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima 

e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza. A condenação da ré ao pagamentos das despesas e custas 

processuais e, em caso de recurso, honorários sucumbenciais em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação. (TJMT, Ap 113437/2017, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) Desta 

feita, inexistindo provas de que houve efetivamente vínculo jurídico 

firmado entre as partes, restou comprovada a qualidade, indevida, da 

cobrança realizada pela requerida em face da parte autora, o que torna 

nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - 

Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade 

pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, 

ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a 

inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível 

ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 399 de 610



mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, BANCO BRADESCO S/A, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 1 de 

agosto de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-21.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

DUARTINA FLORENTINA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS: 1000165-21.2018.8.11.0033 REQUERENTE: DUARTINA 

FLORENTINA DA COSTA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por DUARTINA FLORENTINA DA 

COSTA SILVA, em face de TELEFONICA BRASIL S/A, em que a parte 

autora postula pela reparação por danos morais em razão da inscrição 

indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, o 

pedido inicial deve ser julgado procedente. Inicialmente, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Verifica-se que a empresa requerida, embora devidamente 

intimada, deixou de comparecer a audiência de conciliação, conforme Id. 

13820067. Desta feita, com fundamento no artigo 20, da Lei 9.099/95, 

decreto a revelia da requerida, eis que, devidamente citada e intimada, 

deixou de comparecer à sessão de conciliação. Como consequência, 

presume-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do 

artigo 20 da Lei 9.099/95. De rigor, a revelia faz com que se tornem 

incontroversos os fatos articulados na reclamação autuada, trabalhando 

em desfavor da parte reclamada, com o julgamento da causa de acordo 

com a tese da parte reclamante. A presunção, contudo, não é absoluta e 

deve a decisão, a par do que já determinou a Constituição Federal, ser 

fundamentada. No caso em análise, que é incontroverso que os dados do 

autor foram inseridos nos órgãos de proteção ao credito por dívida no 

valor de R$ 120,78 (cento e vinte reais e setenta e oito centavos). Ocorre 

que, o autor alega a inexistência do débito, afirmando que jamais manteve 

qualquer relação negocial com a empresa ré. Desta feita, não tendo a 

parte requerida acostado nenhum documento que comprove a realização 

do negócio jurídico que motivou a inserção dos dados do autor nos órgão 

de proteção ao crédito, resta comprovada a qualidade, indevida, da 

cobrança realizada pela requerida em face da parte autora, o que torna 

nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - 

Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Assim, apesar da tentativa da ré de se 

eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao 

contrário do que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de 

dúvidas já que apenas informa fatos sem comprová-los documentalmente, 

ônus que lhe competia. Nesse contexto, a jurisprudência pátria firmou o 

entendimento de que a inscrição indevidos nos órgãos de proteção ao 

crédito configura dano moral in re ipsa. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é 

indiscutível que o restrição nominal indevida, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à parte requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e 

o dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua 

responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum 

indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação 

no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à 

ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

para inibir novas violações por parte do ofensor. Busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da 

vítima e o do causador do dano, para que a compensação não resulte 

inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades 

reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as 

doutas e oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, 

assomadas às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexistência do débito 

discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida, TELEFONICA 

BRASIL S.A ao pagamento de indenização pelos danos morais causados 

a autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro 

resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, 
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inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 1 de agosto de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010310-27.2012.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON PIRES DE SOUZA (EXEQUENTE)

JONNY RANGEL MOSHAGE (ADVOGADO(A))

ANDREA FIASCHI MOREIRA (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 8010310-27.2012.8.11.0033 AUTOR: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, REQUERIDO: ROBSON PIRES DE SOUZA DECISÃO 

Visto, Cuida-se de Embargos do Devedor formulado por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de ROBSON PIRES DE 

SOUZA, sustentando que é parte ilegítima para o cumprimento da 

obrigação de fazer, uma vez que não possui competência para baixa do 

RENAJUD. Assevera, o cálculo apresentado pelo contador está 

equivocado, uma vez que considerou o termo inicial a data em que o 

Banco foi citado da decisão interlocutória concedendo a tutela de urgência 

(26/05/2013), quando a baixa do renajud somente foi determinada na 

sentença condenatória (09/10/2013). Por fim, alega a necessidade da 

redução da multa, pois se mostra excessiva. O embargado se manifestou 

no Id. 12962169, sustentando que todas as alegações já foram 

anteriormente analisadas. Sucinto relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de Embargos do Devedor formulado por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, em face de ROBSON PIRES DE SOUZA. Nos 

termos do artigo 52, IX, da Lei n. 9.099/95, o devedor poderá oferecer 

embargos nos seguintes casos: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Sustenta o embargante a impossibilidade no 

cumprimento da obrigação de fazer, pois não possui competência para 

efetuar a baixa no Renajud. Compulsando os autos, verifica-se que a ação 

foi julgada procedente condenando a empresa requerida a efetuar a 

exclusão da restrição da motocicleta do promovente no Renajud, ainda 

que tenha que acionar o juízo de Carpina/PE (Id. 6562140). Ademais, 

observo que o embargante apresentou Recurso Inominado, sustentando, 

entre outros argumentos, a impossibilidade do cumprimento da baixa da 

restrição, o qual foi julgado improcedente, mantendo a sentença por seus 

próprios fundamentos (Id. 6562297). Destaca-se, que em sede de 

Recurso Inominado, foi mantida a obrigação de fazer imposta ao 

embargante, oportunidade em que o Nobre Relator esclareceu que apesar 

da impossibilidade no cumprimento da baixa da restrição, por se tratar de 

imposição judicial, bastaria a simples comprovação da comunicação do 

Juízo de Carpina/PE para eximir a responsabilidade do banco perante o 

consumidor, e não o fazendo, agiu com falta de zelo, portanto, mantém-se 

a obrigação imposta. (Recurso Inominado 0010310-24.2012.811.0047, 

Relator Valmir Alaércio dos Santos, data de julgamento 10 de fevereiro de 

2015.) (destaquei). Desta feita, as alegações do embargante acerca da 

impossibilidade do cumprimento da obrigação se mostram desarrazoada, 

ante a ocorrência da coisa julgada. Ademais, o embargante sustenta o 

erro no cálculo elaborado pelo Contador Judicial, afirmando que 

considerou como termo inicial a sua intimação da decisão interlocutória, 

quando o certo deveria ser a intimação da sentença. Não obstante os 

argumentos expostos, o cálculo esta em conformidade com as 

determinações legais. Consoante se observa, foi deferido o pedido de 

antecipação de tutela, determinando que o embargante retire o gravame 

existente sobre a motocicleta descrita na inicial, sob pena de multa diária 

de R$ 50,00 (cinquenta reais) (Id. 6561790). Ora, a decisão é clara em 

determinar a baixa no Renajud, até porque não existiam outros gravames 

sob a motocicleta, uma vez que o embargante já tinha registrado a baixa 

da alienação fiduciária em 27/05/2011, quase dois anos antes de a 

decisão ser proferida em 16/04/2013 (Id. 6561790). Ademais, a sentença 

confirmou a antecipação da tutela e, novamente, determinou que o 

embargante efetuasse a baixa da restrição no Renajud (Id. 6562140). 

Assim, o cálculo elaborado pelo Contador Judicial não apresenta erro, uma 

vez que considerou o termo inicial a data em que o Banco foi citado da 

decisão interlocutória concedendo a tutela de urgência (29/05/2013) (Id. 

6562480). Registra-se, ainda, que tal questionamento já foi analisado na 

decisão do Id. 6562463, oportunidade em que restou estabelecido as 

diretrizes do cálculo. Por fim, quanto ao pedido de redução do valor da 

multa, se mostra inviável, já que estabelecida no valor irrisório de R$ 50,00 

(cinquenta reais), e mesmo assim, o embargante não cumpriu a obrigação. 

No caso, denota-se que o embargante foi intimado da decisão que deferiu 

o pedido de antecipação de tutela em 29/05/2013, e mesmo após o 

transcurso do prazo de mais de 2 anos, o embargante ainda não tinha 

cumprido a obrigação, oportunidade em que foi determinado a expedição 

de oficio DETRAN/PE, na Ciretran de Carpina/PE para que proceda a baixa 

na restrição do veículo descrito nos autos em 08/12/2015 (Id. 6562463). 

Oportuno destacar, que bastaria a simples comprovação da comunicação 

do Juízo de Carpina/PE para eximir a responsabilidade do banco, conforme 

salientado pelo Nobre Relator Valmir Alaércio dos Santos. Todavia, não 

restou evidenciado nenhum esforço do embargante em cumprir as 

determinações legais, mesmo com a incidência da multa diária. Assim, 

como o objetivo da multa diária é compelir a parte ao cumprimento da 

obrigação, no caso o quantum estabelecido deve permanecer, já que não 

se mostra exorbitante, e o embargante não manifestou nenhum interesse 

em cumprir a obrigação. Dispositivo Diante do exposto, julgo 

improcedentes os embargos do devedor, o que faço com fundamento no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 8 de 

agosto de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-97.2018.8.11.0033
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EDIVALDO MARINHEIRO (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000244-97.2018.8.11.0033 AUTOR: EDIVALDO 

MARINHEIRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por EDIVALDO MARINHEIRO, em 

face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante 

a ausência de contratação. Em sede de contestação, a requerida 

preliminarmente, arguiu a ausência de documento indispensável, e no 

mérito postulou pela improcedência da inicial. Inicialmente, passo a analisar 

a preliminar arguida. - Ausência de documento indispensável. Não 

obstante os argumentos expostos requerido, verifico que a inicial foi 

instruída com todos os documentos, razão pela qual afasto a preliminar 

arguida. Superada a preliminar, passo a analise do mérito da demanda. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 496,68 (quatrocentos e 

noventa e seis reais e sessenta e oito centavos). A requerida, por sua 

vez, sustenta a existência do débito acostando telas de sistema 

apresentadas, com o fim de corroborar as alegações. Todavia, como é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 401 de 610



sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de 

forma unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA 

DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - 

RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS 

MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. 

Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a preliminar de ausência 

de interesse recursal, visto que ele repousa no binômio necessidade e 

utilidade. O print de tela de computador reproduzido no corpo da 

contestação não é prova suficiente da existência do contrato. Não 

comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito 

configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de 

indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de 

discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na 

sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.” 

(TJMT, AP 0001638-94.2014.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, 

Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei). “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Registra-se, ainda, que a fatura 

telefônica, acostada pela parte ré, emitida em nome do autor, por si só, 

não comprova a contrato do plano controle, tampouco a utilização do 

serviço pela parte autora. Desta feita, restou comprovada a qualidade, 

indevida, da cobrança realizada pela requerida em face da parte autora, o 

que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Registra-se que a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de 

discussão judicial (autos n. 1000243-15.2018.8.1.1.0033), de modo que 

não se aplica a Súmula 385 do STJ. Conforme resulta da doutrina de José 

Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que a 

restrição nominal, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na 

espécie, fornecer à vítima uma compensação, representada por uma 

comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se 

aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo 

dano causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no 

futuro, esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, também, o nível 

social da vítima e o do causador do dano, para que a compensação não 

resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as 

finalidades reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando 

para as doutas e oportunas ponderações dos grandes mestres 

mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub examine, fixo a 

indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O 

artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de 

pedido contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 2 de agosto de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-52.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

WELLI REGINA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000247-52.2018.8.11.0033 REQUERENTE: WELLI REGINA DA 

SILVA LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A SENTENÇA Visto, 
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Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por WELLI REGINA DAS SILVA LIMA, em face do 

TELEFONICA BRASIL S/A, em que a parte autora sustenta que teve seu 

crédito negado em razão de seus dados estarem inclusos nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito junto a empresa ré que desconhece. 

Postula pela declaração de inexistência dos débitos inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como indenização pelos danos morais 

suportados. Inicialmente, passo a analisar a preliminar argüida: - 

Incompetência do Juizado Especial Rejeito a preliminar arguida vez que a 

presente ação versa sobre pedido, cuja análise prescinde de perícia, na 

forma como alegada, de modo que este Juizado torna-se competente para 

análise e julgamento do feito. Destarte, afasta a preliminar argüida, e 

passo a analise do mérito da demanda. O pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato Ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso em tela, sustenta a parte autora 

que foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que desconhece os débitos cobrados pela 

empresa ré. A requerida, por sua vez, afirma que a dívida é oriunda do 

inadimplemento das faturas referente aos meses de maio, junho e julho de 

2017 do plano vivo controle. Verifica-se, ainda, que empresa ré acostou o 

áudio com a contratação, no qual a parte autora confirma a contratação do 

plano vivo controle ofertado pelo requerido. Imperioso destacar, que no 

referido áudio ao finalizar a contratação do cartão, a atendente solicita a 

confirmação dos dados da autora, sendo o nome completo, número do 

CPF, a data de nascimento, o que afasta a alegação de que a contratação 

foi efetivada por terceiro, já que inexiste informação de que a autora 

perdeu seus documentos pessoais. Desta feita, devidamente demonstrado 

a contratação do plano controle pela parte autora, tenho que a inscrição 

dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao crédito em razão da 

inadimplência caracteriza-se como exercício regular do direito do credor, 

inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. - PEDIDO CONTRAPOSTO 

Pretende, basicamente, a requerida a condenação do autor no pagamento 

da quantia de R$ 150,92 (cento e cinquenta reais e noventa e dois 

centavos). Processualmente, tenho que o pedido contraposto está 

amparado pela norma disposta no artigo 31 da Lei 9.099/95: “Art. 31. Não 

se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos 

mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia”. Compulsando os 

autos, verifica-se que restou demonstrada a existência da dívida. Dessa 

forma, o valor cobrado é legítimo de R$ 150,92 (cento e cinquenta reais e 

noventa e dois centavos) e deve ser arcado pela autora e atualizado 

monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento, com juros de mora 

de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código 

Civil. Ademais, não vislumbro a litigância de má-fé da parte autora, razão 

pela deixo de considerá-la. - Dispositivo Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao pedido contraposto, julgo-o procedente para o 

fim de condenar o autor no pagamento da quantia R$ 150,92 (cento e 

cinquenta reais e noventa e dois centavos), que deverá ser corrigida 

monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento, e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação. Deixo de 

condenar a autora em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 2 de agosto de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-78.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

REGIANE DE ANDRADE AMARAL LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000200-78.2018.8.11.0033 AUTOR: REGIANE DE 

ANDRADE AMARAL LEITE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais, formulada por REGIANE DE ANDRADE 

AMARAL LEITE, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte 

autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição 

indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega ser indevido ante a ausência de contratação. Tratando-se de 

matéria exclusivamente de direito, que dispensa a produção de outras 

provas, passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial 

deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 354,59 (trezentos e 

cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). A requerida, por 

sua vez, sustenta a existência do débito acostando telas de sistema 

apresentadas, com o fim de corroborar as alegações. Todavia, como é 

sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de 

forma unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA 

DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - 

RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS 

MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. 

Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a preliminar de ausência 

de interesse recursal, visto que ele repousa no binômio necessidade e 

utilidade. O print de tela de computador reproduzido no corpo da 

contestação não é prova suficiente da existência do contrato. Não 

comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito 

configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de 

indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de 

discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na 

sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.” 

(TJMT, AP 0001638-94.2014.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, 

Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei). “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 
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consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Registra-se, ainda, que a fatura 

telefônica, acostada pela parte ré, emitida em nome do autor, por si só, 

não comprova a contrato do plano controle, tampouco a utilização do 

serviço pela parte autora. Desta feita, restou comprovada a qualidade, 

indevida, da cobrança realizada pela requerida em face da parte autora, o 

que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Registra-se que a outra anotação restritiva é posterior a que esta sendo 

discutida nestes autos, de modo que não se aplica a Súmula 385/STJ. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar a inexistência do 

débito discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida, 

TELEFONICA BRASIL S/A, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 3 de agosto de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-32.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO AMARO DE LIMA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000216-32.2018.8.11.0033 REQUERENTE: CICERO AMARO 

DE LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por CICERO AMARO DE LIMA, em face do 

TELEFONICA BRASIL S/A, em que a parte autora sustenta que teve seu 

crédito negado em razão de seus dados estarem inclusos nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito junto a empresa ré que desconhece. 

Postula pela declaração de inexistência dos débitos inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como indenização pelos danos morais 

suportados. Inicialmente, passo a analisar a preliminar argüida: - Inépcia 

inicial. A preliminar deve ser rejeitada. Para que seja declarada a inépcia 

da inicial, necessária a presença de um dos elementos dispostos no artigo 

295, parágrafo primeiro do CPC, in verbis: I - lhe faltar pedido ou causa de 

pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em 

que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Não 

é o caso da inicial dos autos, eis que se encontram presentes todos os 

requisitos contidos no artigo 319 do CPC, inexistindo, ainda, qualquer dos 

vícios elencados no dispositivo transcrito. Ademais, o pedido formulado de 

reparação por danos morais não dificultou a defesa da requerida. - 

Incompetência do Juizado Especial Rejeito a preliminar arguida vez que a 

presente ação versa sobre pedido, cuja análise prescinde de perícia, na 

forma como alegada, de modo que este Juizado torna-se competente para 

análise e julgamento do feito. Destarte, afasta a preliminar argüida, e 

passo a analise do mérito da demanda. O pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 
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seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato Ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso em tela, sustenta a parte autora 

que foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que desconhece os débitos cobrados pela 

empresa ré. A requerida, por sua vez, afirma que a dívida é oriunda do 

inadimplemento das faturas referente aos meses de abril e maio de 2017 

do plano vivo controle. Verifica-se, ainda, que empresa ré acostou o áudio 

com a contratação, no qual a parte autora confirma a contratação do plano 

vivo controle ofertado pelo requerido. Imperioso destacar, que no referido 

áudio ao finalizar a contratação do cartão, a atendente solicita a 

confirmação dos dados da autora, sendo o nome completo, número do 

CPF, a data de nascimento, o que afasta a alegação de que a contratação 

foi efetivada por terceiro, já que inexiste informação de que a autora 

perdeu seus documentos pessoais. Desta feita, devidamente demonstrado 

a contratação do plano controle pela parte autora, tenho que a inscrição 

dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao crédito em razão da 

inadimplência caracteriza-se como exercício regular do direito do credor, 

inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. - PEDIDO CONTRAPOSTO 

Pretende, basicamente, a requerida a condenação do autor no pagamento 

da quantia de R$ R$ 149,97 (cento e quarenta e nove reais e noventa e 

sete centavos ). Processualmente, tenho que o pedido contraposto está 

amparado pela norma disposta no artigo 31 da Lei 9.099/95: “Art. 31. Não 

se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos 

mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia”. Compulsando os 

autos, verifica-se que restou demonstrada a existência da dívida. Dessa 

forma, o valor cobrado é legítimo R$ 149,97 (cento e quarenta e nove reais 

e noventa e sete centavos) e deve ser arcado pela autora e atualizado 

monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento, com juros de mora 

de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código 

Civil. Ademais, não vislumbro a litigância de má-fé da parte autora, razão 

pela deixo de considerá-la. - Dispositivo Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao pedido contraposto, julgo-o procedente para o 

fim de condenar o autor no pagamento da quantia R$ 149,97 (cento e 

quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), que deverá ser 

corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento, e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação. 

Deixo de condenar a autora em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 3 

de agosto de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-15.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO RUIZ MARTINS (REQUERENTE)

DIEGO LUCAS GASQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000200-15.2017.8.11.0033 AUTOR: LEONILDO RUIZ 

MARTINS REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A. DECISÃO Vistos, Recebo a 

retificação do recurso interposto no Id. 12073 272. Intime-se o recorrido 

para, no prazo de 10 (dez) dez dias, apresentar contrarrazões. 

Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 

25 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-47.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GENI DE SOUZA PAULA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000215-47.2018.8.11.0033 AUTOR: GENI DE SOUZA 

PAULA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por GENI DE SOUZA PAULA, em 

face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante 

a ausência de contratação. Em sede de contestação, a requerida 

preliminarmente, a ausência de documentos indispensável, e no mérito 

postulou pela improcedência da inicial. Inicialmente, passo a analisar as 

preliminares arguida. - Ausência de documento indispensável Em que pese 

os argumentos expostos, verifico que a inicial foi instruída com todos os 

documentos, razão pela qual afasto a preliminar arguida. No mérito, o 

pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente no que diz respeito à integral reparação dos danos morais 

e materiais a serem apurados. As normas do Código de Defesa do 

Consumidor são de ordem pública e de interesse e função social, de 

natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, 

que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto no artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que 

abrange no conceito de consumidor toda pessoa física ou jurídica que 

adquire o produto ou serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora 

nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 125,93 (cento 

e vinte e cinco reais e noventa e três centavos). A requerida, por sua vez, 

sustenta a existência do débito acostando telas de sistema apresentadas, 

com o fim de corroborar as alegações. Todavia, como é sabido, tais telas 

são inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de forma unilateral e 

facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - 

TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE 

OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR 

ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na 

ação, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, visto que 

ele repousa no binômio necessidade e utilidade. O print de tela de 

computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente 

da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão 

de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e 

geram o dever de indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está 

sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O 

valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não 

comporta redução.” (TJMT, AP 0001638-94.2014.8.11.0002, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei). “CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 
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PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Registra-se, ainda, que a 

fatura telefônica, acostada pela parte ré, emitida em nome do autor, por si 

só, não comprova a contrato do plano controle, tampouco a utilização do 

serviço pela parte autora. Desta feita, restou comprovada a qualidade, 

indevida, da cobrança realizada pela requerida em face da parte autora, o 

que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 

9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de pedido 

contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 31 de agosto de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-03.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVAN VIEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000205-03.2018.8.11.0033 AUTOR: LUCIVAN VIEIRA DOS 

REIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto, Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação 

de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais, formulada por LUCIVAN VIEIRA DOS REIS, em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora sustenta sofrimento por 

dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante a ausência de 

contratação. Em sede de contestação, a requerida preliminarmente, a 

impugnação ao valor da causa e a inépcia da inicial, e no mérito postulou 

pela improcedência da inicial. Inicialmente, passo a analisar as preliminares 

arguida. - Inépcia da Inicial A preliminar deve ser rejeitada. Para que seja 

declarada a inépcia da inicial, necessária a presença de um dos elementos 

dispostos no artigo 295, parágrafo primeiro do CPC, in verbis: I - lhe faltar 

pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si. Não é o caso da inicial dos autos, eis que se 

encontram presentes todos os requisitos contidos no artigo 319 do CPC, 

inexistindo, ainda, qualquer dos vícios elencados no dispositivo transcrito. 

Ademais, a inicial foi instruída com todos os documentos, razão pela qual 

afasto a preliminar arguida. - Impugnação ao valor da causa. Em que pese 

os argumentos expostos pela requerida verifico que a parte autora postula 

pela declaração de inexistência de débito, bem como pela indenização por 

danos morais no valor equivalente a quinze salario mínimo. Estabelece o 

art. 292, do NCPC, que: “Art. 292. O valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção e será: (...) V - na ação indenizatória, inclusive a 

fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles;” Desta feita, verifico que o valor da causa atribuído pelo autor, 

no importe de R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais) esta em 

conformidade com o determinado no art. 292, V e VI do NCPC, razão pela 

qual afasto a preliminar argüida. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz respeito à 

integral reparação dos danos morais e materiais a serem apurados. As 

normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e de 

interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 

1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais 
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fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das 

partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 117,46 (cento e dezessete 

reais e quarenta e seis centavos). A requerida, por sua vez, sustenta a 

existência do débito acostando telas de sistema apresentadas, com o fim 

de corroborar as alegações. Todavia, como é sabido, tais telas são 

inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de forma unilateral e 

facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - 

TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE 

OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR 

ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na 

ação, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, visto que 

ele repousa no binômio necessidade e utilidade. O print de tela de 

computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente 

da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão 

de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e 

geram o dever de indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está 

sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O 

valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não 

comporta redução.” (TJMT, AP 0001638-94.2014.8.11.0002, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei). “CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Registra-se, ainda, que a 

fatura telefônica, acostada pela parte ré, emitida em nome do autor, por si 

só, não comprova a contrato do plano controle, tampouco a utilização do 

serviço pela parte autora. Desta feita, restou comprovada a qualidade, 

indevida, da cobrança realizada pela requerida em face da parte autora, o 

que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Registra-se que a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de 

discussão judicial (autos n. 1000204-18.2018.8.11.0033), de modo que 

não se aplica a Súmula 385 do STJ. Conforme resulta da doutrina de José 

Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que a 

restrição nominal, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na 

espécie, fornecer à vítima uma compensação, representada por uma 

comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se 

aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo 

dano causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no 

futuro, esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, também, o nível 

social da vítima e o do causador do dano, para que a compensação não 

resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as 

finalidades reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando 

para as doutas e oportunas ponderações dos grandes mestres 

mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub examine, fixo a 

indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O 

artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de 

pedido contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 
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julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 31 de agosto de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-40.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000263-40.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ADRIANA 

CORREA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A DESPACHO 

Visto. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Nada sendo 

postulado em 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 3 de setembro 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-71.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000054-71.2017.8.11.0033 REQUERENTE: IZABEL 

CRISTINA APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: OI S.A DESPACHO Visto. 

Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Nada sendo postulado em 

5 (cinco) dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 3 de setembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-79.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ALVES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000144-79.2017.8.11.0033 EXEQUENTE: RAQUEL ALVES 

DOS SANTOS SILVA EXECUTADO: VIVO S.A. DESPACHO Vistos, 

Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, 

do Código de Processo Civil - CPC. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

São José do Rio Claro/MT, 25 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-11.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GERMANO DE LIMA (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000101-11.2018.8.11.0033 AUTOR: MARIA DE FATIMA 

GERMANO DE LIMA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de Embargos de Declaração com Efeito Infringente opostos pelo MARIA DE 

FATIAMA GERMANO DE LIMA, em face de TIM CELULAR S/A, aduzindo a 

existência de contradição e erro material na sentença proferida nos autos. 

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

536, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso relembrar o 

alcance dos embargos de declaração e, por entender necessário para a 

elucidação da matéria, passo a destacar alguns aspectos doutrinários 

sobre o tema. No “Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., 

Revista dos Tribunais, São Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues 

Wambier, ao tratar dos embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos 

embargos de declaração é a revelação do verdadeiro sentido da 

decisão.”. Já o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de Direito 

Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, 

Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto dos embargos de 

declaração é que a sentença ou acórdão contenha obscuridade, omissão 

ou pontos contraditórios que causem gravame ao recorrente.” Os 

embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, obscuridade ou 

contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o julgado não 

apresenta clareza em sua redação, ao passo que a contradição é vício 

interno entre as próprias proposições emanadas e, por fim, a omissão 

manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da demanda ou da 

defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. Analisando os autos, 

verifico que razão assiste ao embargante, pois, conforme se observa, o 

acordo firmado entre as partes é referente ao contrato de numero 

GSM0111449257577, no valor de R$ 29,90, com restrição datada em 

25/05/2016, objeto dos autos n. 1000102-93.2018.811.0033. Desta feita, 

inexistindo composição amigável entre as partes, torno sem efeito à 

sentença lançada no Id. 14518514. Ademais, observo que os autos 

encontram-se apto ao julgamento, já que se trata de matéria 

exclusivamente de direito, dispensado a produção de outras provas. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação 

por Danos Morais e Materiais, ajuizada por MARIA DE FATIMA GERMANO 

DE LIMA, em face de TIM CELULAR S/A. Sustenta a parte autora que ao 

tentar realizar uma compra no comércio local, teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por dívida junto à requerida, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como por indenização pelos 

danos suportados. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos 

autos:Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos 

consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste 

Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso, restou incontroverso a inscrição 

dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida junto a 

requerida no valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos). 

Ocorre que a autora assevera a ilegitimidade da dívida ao argumento de 

que jamais manteve qualquer negócio jurídico com a requerida. A 

requerida, por sua vez, sustenta a existência do débito acostando telas de 

sistema apresentadas, com o fim de corroborar as alegações. Todavia, 

como é sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, uma vez que 

produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido, 

colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR 

REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - 

INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – 

ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO 

JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a 

preliminar de ausência de interesse recursal, visto que ele repousa no 

binômio necessidade e utilidade. O print de tela de computador reproduzido 

no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. 

Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito 

configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de 

indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de 

discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na 

sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.” 
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(TJMT, AP 0001638-94.2014.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, 

Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei). “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Desta feita, restou comprovada a 

qualidade, indevida, da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 
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preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida TIM CELULAR S/A, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro 

resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT,01 DE outubro 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-24.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000126-24.2018.8.11.0033 REQUERENTE: CLEONICE CARDOSO 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais, 

formulada por CLEONICE CARDOSO DOS SANTOS, em face de VIVO S/A, 

sustentando que seus dados foram indevidamente inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito em razão da dívida junto à empresa requerida, que 

alega inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Requer 

à condenação da parte requerida em danos morais. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No caso em tela, 

verifica-se que a autora, em sede de audiência de conciliação, 

reconheceu a existência do débito junto a empresa ré, afirmando, ainda, 

que compareceu em sua residência a Sra. Vanda, que solicitou seus 

documentos pessoais e assinou a procuração (13631307). Dessa forma, 

sendo a dívida legitima a inscrição dos dados no devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito, caracteriza-se como exercício regular do direito do 

credor, inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro 

resolvido o mérito da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Sem prejuízo, 

oficiem-se à Ordem dos Advogado do Brasil, bem como o Ministério 

Público informando acerca dos fatos noticiados em sede de audiência de 

conciliação, para que adotem as medidas cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio 

Claro/MT, 12 de setembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-61.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE SOUZA SAMPAIO (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

AUTOS: 1000227-61.2018.8.11.0033 REQUERENTE: JOSIANE DE SOUZA 

SAMPAIO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Reparação por Danos, ajuizada por JOSIANE DE SOUZA 

SAMPAIO, em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS. Sustenta a parte autora que ao tentar realizar uma compra 

no comércio local, teve seu crédito negado em razão de seus dados 

estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito por dívida junto à 

requerida, que alega desconhecer. Postula pela declaração de 

inexistência do débito, bem como por indenização por danos morais. 

Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, na qual se dispensa a 

produção de outras provas, passo a analise do mérito da demanda. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Ab initio, destaco que 

a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso, restou incontroverso a inscrição dos dados da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida junto a requerida no 

valor de R$ 376,77 (trezentos e setenta e seis reais e setenta e sete 

centavos). Ocorre que a autora assevera a ilegitimidade da dívida ao 

argumento de que jamais manteve qualquer negócio jurídico com a 

requerida. A requerida, por sua vez, sustenta a existência do débito, 

afirmando que a dívida é oriunda do contrato de n° 811912856, entabulado 

inicialmente com o Banco do Brasil posteriormente cedido para Ativos S/A. 

Não obstante, esteja devidamente demonstrado a existência da cessão de 

crédito realizada entre a requerida e o Banco do Brasil, não foi aportado 

aos autos qualquer documentos que comprove a origem da dívida. 

Registra que incumbe a requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a 

origem do débito apontado como devido, conforme prevê o art. 373, II do 

CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, até mesmo porque, esse meio de prova não 

está ao alcance do autor. Nesse sentido, trago a baila os seguintes 

julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE 

VALORES NÃO CONTRATADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – 

CESSÃO DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ORIGEM 

DOS DÉBITOS – ÔNUS DA EMPRESA REQUERIDA – DÍVIDA INEXISTENTE – 
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ATO ILÍCITO CONFIGURADO – AUSENCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO 

AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERO 

ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mesmo nos casos 

de cessão de crédito (CC, art. 286), incumbe à requerida demonstrar, por 

meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, além 

de comprovar que o suposto devedor realmente contratou os valores 

cobrados, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, 

mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance da autor ou de 

qualquer outra pessoa, senão da empresa que mantem o registro de todos 

os contratos e dados dos usuários. 2. A indenização por dano moral, que 

encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 

do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato 

ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo 

sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à 

psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 2. A simples 

cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral 

indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de 

serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, 

não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade do 

autor, que sequer realizou o pagamento da cobrança.” (TJMT, Ap 

169038/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017) 

(Destaquei). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – 

RAZOABILIDADE DO QUANTUM - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL - APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 54/STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO 

(SÚMULA 362-STJ) SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Ausente prova de da origem da dívida e da relação jurídica, é indevida a 

inscrição do nome do devedor nos cadastrados de restrição de crédito. O 

quantum da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades 

do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido 

quando atendidos tais princípios. “Nos valores arbitrados, a título de 

indenização, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso 

de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ) e a correção 

monetária a partir da sentença (Súmula 362- STJ).” (Ap 38659/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

10/05/2017, Publicado no DJE 16/05/2017). (TJMT, Ap 180554/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) Desta 

feita, comprovada a inscrição indevida dos dados da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito, o que torna nítida sua responsabilidade. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade 

pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, 

ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a 

inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível 

ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 
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19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, 

ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 01 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-81.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX EDUARDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000215-81.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ALEX EDUARDO DE 

ARRUDA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA SENTENÇA 

Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que a requerida quitou integralmente o 

débito. Desta feita, extingo o feito por satisfação, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

11 de setembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-11.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

RAILTON CARDOSO BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000295-11.2018.8.11.0033 AUTOR: RAILTON CARDOSO 

BARBOSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por RAILTON CARDOSO 

BARBOSA, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora 

sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser 

indevido ante a ausência de contratação. Tratando de matéria 

exclusivamente de direito, que dispensa a produção de outras provas, 

passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz 

respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a serem 

apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 363,08 (trezentos e 

sessenta e três reais e oito centavos). Analisando os autos, verifico que a 

requerida não acostou nenhum documento que comprovasse a origem da 

dívida. A requerida, por sua vez, sustenta a existência do débito 

acostando telas de sistema apresentadas, com o fim de corroborar as 

alegações. Todavia, como é sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, 

uma vez que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR 

REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - 

INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – 

ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO 

JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a 

preliminar de ausência de interesse recursal, visto que ele repousa no 

binômio necessidade e utilidade. O print de tela de computador reproduzido 

no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. 

Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito 

configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de 

indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de 

discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na 

sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.” 

(TJMT, AP 0001638-94.2014.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, 

Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei). “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 
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CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Registra-se, ainda, que a fatura 

telefônica, acostada pela parte ré, emitida em nome do autor, por si só, 

não comprova a solicitação do serviço de telefonica, tampouco a utilização 

do serviço pela parte autora. Desta feita, restou comprovada a qualidade, 

indevida, da cobrança realizada pela requerida em face da parte autora, o 

que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 

9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de pedido 

contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 11 de setembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-55.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA STOPPI (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS: 1000262-55.2017.8.11.0033 AUTOR: ROSANGELA STOPPI 

REQUERIDO BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO Visto, Cientifiquem-se 

as partes acerca do retorno dos autos. Nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. São José 

do Rio Claro/MT. 9 de setembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 083/2018-DF-O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, 

MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Vila Rica, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc ...CONSIDERANDO 

que no dia 07 de outubro de 2018 será realizada as Eleições Gerais 2018 

– 1º Turno.CONSIDERANDO que os servidores desta unidade judiciária 

foram convocados pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral para prestarem 

serviços no decorrer das eleições; CONSIDERANDO que a comarca tem 

um território muito extenso e de estradas precárias dificultando o retorno 

dos servidores à sede da comarca.R E S O L V E:Art. I - SUSPENDER o 

expediente forense nesta Comarca no dia 08.10.2018 (segunda-feira), dia 

posterior às Eleições.Art. II - PRORROGAR os prazos processuais que, 

iniciam-se ou que se encerram na data 08.10.2018, para o primeiro dia útil 

subsequente.Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se e Cumpra-se, 

afixando cópia na Porta de entrada do Fórum e remetendo-se aos 

Excelentíssimos Senhores Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça e 

Corregedor Geral da Justiça, ao Ministério Público e ao Presidente da 

Subseção da OAB local.Vila Rica - MT, 04 de outubro de 2018.Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva.Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43015 Nr: 298-08.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA ELIN LTDA -ME, JOEL PIZZATTO, 

JARBAS FAGUNDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.0077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, a se manifestar no prazo 

legal, acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 89, haja vista que 

restou infrutifera a respectiva diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47064 Nr: 1045-21.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAMILLES WILMA VAZ DA 

SILVA SZARESKI - OAB:22251/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a defesa técnica a se manifestar no 

prazo legal, a fim de apresentar alegações finais, conforme decisão de fls. 

106.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33941 Nr: 36-66.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA LUÍSA DE MACEDO 

BONFIM - OAB:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do cálculo de fls.159/193

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5551 Nr: 291-39.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calice Santos da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 5551

Exequente: Calice Santos da Mata

 Executados(as): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 SENTENÇA.

Vistos etc.

 Trata-se de Execução Fiscal envolvendo as partes acima nominadas

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, JULGO EXTINTA a presente execução na forma do art. 924, inciso 

II, do CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o artigo 450, §3º da CNGC:

"450, §3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação."

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 04 de outubro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5358 Nr: 573-77.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diolina Cordeiro Vasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 5358

Exequente: Diolina Cordeiro Vasco

 Executados(as): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 SENTENÇA.

Vistos etc.

 Trata-se de Execução Fiscal envolvendo as partes acima nominadas

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, JULGO EXTINTA a presente execução na forma do art. 924, inciso 

II, do CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o artigo 450, §3º da CNGC:

"450, §3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação."

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 04 de outubro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34129 Nr: 210-75.2014.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Monteiro da Silva, Miracy Jacinto Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao advogado dativo Dr. Moisés 

Barbosa de Queiroz, OAB/MT-11.759, para intimá-lo do inteiro teor da 

sentença de fls.175/188, bem como, para que responda, no prazo legal, 

ao recurso interposto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31594 Nr: 1616-05.2012.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURA ALVES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Túlio de barcelos - OAB:14258-A

 Código nº: 31594

SENTENÇA.
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Vistos Em correição.

Trata-se de Execução movida por NEURA ALVES CABRAL, em desfavor 

de BANCO DO BRASIL S/A, todos já qualificados nos autos.

 Conforme petição de fls. 178 acostada aos autos, o exequente informou a 

quitação do débito.

 Fundamento e decido.

Considerando-se que o exequente requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de fls. 178, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente execução com resolução do mérito.

Custas pelo executado.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se alvará eletrônico em favor da exequente NEURA ALVES 

CABRAL.

P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 04 de outubro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57462 Nr: 1515-55.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE AZEVEDO BARBOSA, ANNA KAROLYNA 

GOMES BARBOSA, ANNA VITÓRIA GOMES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para redesignar Sessão de Mediação/Conciliação 

para o dia 22.11.2018 às 15:30 horas-MT. Assim, seja a parte autora 

intimada através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14522 Nr: 557-16.2011.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini, Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT, GISLAINE SARA MOREIRA MORAES 

MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono do requerido para 

que apresente a testemunha Hélio Antunes Brandão Filho na solenidade 

aprazada, tendo em vista que não se encaixa nas hipóteses de intimação 

pelo Juízo, conforme o CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57462 Nr: 1515-55.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE AZEVEDO BARBOSA, ANNA KAROLYNA 

GOMES BARBOSA, ANNA VITÓRIA GOMES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇATendo em vista as informações de 

hipossuficiência da parte autora defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 

1.060/50.II - DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIALEm análise superficial 

entendo presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. 

Assim recebo a petição inicial e determino o processo do feito pelo rito 

ordinário.III – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOTendo em vista a instalação 

do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, 

bem como analisando o objeto dos presentes autos, nos termos do art. 

334 do Novo Código de Processo Civil e diante da manifestação de 

interesse na auto composição da parte requerente remeto o presente feito 

ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se fazerem 

presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no art. 334 e parágrafos, do NCPC.Cite-se a parte requerida e 

intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhada de 

seus respectivos advogados.Ao ser citada, a parte ré deverá ser 

cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o art. 335 e incisos, do NCPC.Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação em 10 (dez) dias.Havendo 

acordo, volvam-me conclusos para deliberações. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO.Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34129 Nr: 210-75.2014.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Monteiro da Silva, Miracy Jacinto Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Código n°: 34129

SENTENÇA.

Vistos em correição.

1. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, denunciou CICERO MONTEIRO DA SILVA, vulgo “Cícero” e MIRACY 

JACINTO PEREIRA, vulgo “Miriam”, ambos já qualificados nos autos, em 

13/02/2014, como incursos nas penas do art. 33, § 1°, inciso III, da Lei 

11.343/2006.

Narrou a denúncia que na data 29/01/2014 por volta das 06h30min, em 

cumprimento de mandado de busca e apreensão, policias se dirigiram à 

residência dos denunciados, localizada na Praça João Moreira, n° 198, 

Centro, Alto Garças – MT, ocasião que ingressaram no interior da 

residência e após efetuarem busca na mesma, constataram que os 

denunciados utilizam o local, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal para o tráfico ilícito de drogas.

 Os denunciados foram presos em flagrante delito conforme auto de 

prisão em flagrante de fl. 15.

A prisão em flagrante fora convertida em preventiva à fl. 56 e 56-verso.

Os réus foram citados pessoalmente (fl. 75-verso) apresentaram defesa 

prévia às fls. 78/82.

A denúncia fora recebida em 21/03/2014 às fls. 55/56.

Designou-se audiência de instrução e julgamento, sendo realizada às fls. 

70/74, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas e os réus foram 

interrogados, sendo homologado a desistência da oitiva da testemunha 

Edivaldo.

 Em alegações finais o MPE requereu a procedência da ação nos exatos 

termos da denúncia (fls. 78/91).

Por sua vez, a defesa em memoriais, requereu pela decretação de 

nulidade do laudo de fl. 30, e no mérito, pela absolvição dos acusados (fls. 

93/98).

Às fls. 133/136 fora juntado o relatório de estudo psicossocial dos 

acusados.

Em manifestação sobre o relatório psicossocial dos acusados, o MPE 

requereu a procedência da pretensão punitiva do Estado nos exatos 

termos da denúncia (fl. 148).

A defesa também em manifestação sobre o relatório requereu a 

absolvição dos acusados (fls. 150/151).

 2. FUNDAMENTAÇÃO
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Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a 

responsabilidade criminal de CÍCERO MONTEIRO DA SILVA e MIRACY 

JACINTO PEREIRA, anteriormente qualificados, pela prática do delito 

descrito na denúncia.

 2.1 Quanto ao delito previsto no art. 33, §1º da Lei 11.343/06:

A materialidade está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 

15), boletim de ocorrência de fls. 13/14, laudo de constatação de conteúdo 

de telefone celular (fl. 30), auto de apreensão (fl. 31) e depoimentos 

encartados no caderno investigativo e em juízo.

Em relação à autoria, conforme se vê nos depoimentos prestados pelos 

Policiais, bem como pelas demais testemunhas evidencia-se que os 

acusados cometeram o delito de tráfico de drogas. Vejamos.

A testemunha José Alfredo Gomes de Oliveira, policial civil, em depoimento 

em sede judicial declarou que haviam pessoas diariamente envolvidas com 

o tráfico de drogas na residência do casal; ainda afirmou que o termo 

“gambiras” na linguagem criminosa é utilizado para passar trouxinhas de 

drogas; que a residência foi indicada como suposto ponto de tráfico de 

drogas, por isso, fora solicitado a diligência de busca e apreensão no 

local.

A testemunha Edilson Carvalho da Costa em juízo afirmou que a residência 

dos réus foi relacionada pela autoridade policial como possível boca de 

fumo. Que fora encontrado na residência, pertences de traficantes que 

moravam na residência. Declarou ainda que a acusada Miracy está 

sempre em companhia de pessoas relacionadas ao tráfico de 

entorpecentes (fls. 70/74).

 Por sua vez, em juízo (fls. 70/74) o acusado Cícero Monteiro da Silva 

declarou que ele e sua esposa Miracy não trabalham. Que juntamente com 

ele e sua esposa moravam mais duas pessoas em sua residência, sendo 

um deles Missiel. Declarou que já foi usuário, negando a prática do 

comércio ilícito de entorpecentes na residência. Que ele e sua esposa 

apenas faziam gambiras de objetos.

A acusada Miracy em juízo (fls. 70/74) declarou que residia juntamente 

com seu marido e duas pessoas que seriam traficantes, mas que sua 

residência não era ponto de tráfico. Que muitas pessoas frequentavam 

sua residência durante todo o dia. Declarou ainda que juntamente com seu 

marido fazia gambiras de objetos em sua residência.

 Indagada sobre o motivo de os policiais civis chegarem até a sua 

residência, a acusada declarou em juízo:

 05’55’’- “porque as pessoas comentaram pelas amizades que eles viam a 

gente andar na rua, somente isso. Toda vida tive muitas amizades mesmo, 

não nego pra ninguém. Acharam que era comércio de drogas, ia bastante 

gente na minha casa, ia de noite, de dia, ai achavam que a gente tava 

comercializando, mas na verdade não estava. E toda vida tive esse tipo de 

amizade... depois que eu fiquei sabendo disso, que elas tava 

comercializando droga.”

Em que pese a negatória dos acusados acerca da existência de comércio 

de entorpecentes na residência do casal, todas as provas colhidas nos 

autos, cingem-se em uma única linha, qual seja, da prática do tráfico ilícito 

de drogas na residência dos acusados.

Ademais cumpre mencionar os depoimentos na fase inquisitorial da 

testemunha Edivaldo Marques de Oliveira (fls. 38/39) e da testemunha 

anônima à fl. 41, em que declararam serem usuários de drogas e 

confirmaram que a residência do casal de acusados era ponto de 

comercialização de drogas.

A testemunha sob proteção conforme Lei 9.807/99 e provimento 

27/2013-CGJ, ouvida em sede inquisitorial à fl. 41, declarou que o tráfico 

de drogas próximo ao hospital velho é constante, que existem duas bocas 

de fumo, sendo uma delas a casa de Mirian, mãe do Alessandro. Afirmou 

que Missiel e Burro moram com Mírian e a ajudam na venda de 

entorpecentes. Declarou ainda que quem fornece a droga desta boca de 

fumo é a pessoa de Ana Maria.

Salienta-se que, os acusados, como costuma acontecer em delitos desta 

natureza, negam amplamente os fatos, em contrariedade com os demais 

elementos de prova constantes dos autos, em que se verifica a 

apreensão de diversos objetos pertencentes aos possíveis traficantes e 

se extrai dos depoimentos da testemunhas e das declarações firmes dos 

policiais que realizaram o flagrante, aptos a comprovar a existência de 

narcotráfico no local e respectivo envolvimento dos réus.

Como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, 

faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas 

testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria 

comprometer a repressão ao crime, ainda, mais quando corroborados por 

outros elementos jungidos no caderno processual.

 Como se sabe, o delito previsto no art. 33, § 1º, inciso III da Lei 11.343/06, 

trata-se de crime equiparado ao tráfico de drogas, não exigindo-se para 

sua configuração que o agente pratique diretamente o tráfico de drogas, 

mas que o admita em local ou em bem de qualquer natureza de que tenha 

a posse, propriedade ou administração, o que de fato fora comprovado 

nos autos, já que os acusados permitiam o comércio ilícito de 

entorpecentes em sua residência.

Nesse sentido:

 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, 

CONSENTIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA O COMÉRCIO DE 

ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. PROVA. 

DELITO DE ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. PENA. 

REDUÇÃO. I - Não pode ser alcançado o pronunciamento absolutório ou de 

desclassificação, se os elementos de convicção dos autos, produzidos 

durante a investigação judicial, são suficientes para demonstrar a 

ocorrência do crime de tráfico de drogas, tipificado pelo art. 33 , caput, art. 

33 , § 1º , inciso III , da Lei nº 11.343 /06, verificado o comportamento dos 

processados de vender tóxicos a usuários e de consentir na utilização de 

imóvel residencial para o comércio ilícito, devendo ser prestigiada a 

sentença penal que, invocando depoimentos de policiais, reconhece a 

prática delitiva e identifica os responsáveis. II - O crime de associação 

para o tráfico, tipificado pelo art. 35 , da Lei nº 11.343 /06, plurissubjetivo, 

exige, para a caracterização, o concurso de duas ou mais pessoas, bem 

como a estabilidade e permanência do grupo, que não se confunde com 

convergência ocasional e episódica, pelo que a dúvida quanto a esses 

requisitos acarreta a absolvição da imputação. III - Apenamentos 

reduzidos. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. TJ-GO - APELACAO CRIMINAL APR 

535691120158090115 (TJ-GO). Data de publicação: 06/06/2017.

Assim, entendo confirmada a materialidade e existência de suficientes 

indícios de autoria, configurando o crime equiparado ao tráfico de drogas.

Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor dos réus 

CÍCERO MONTEIRO DA SILVA e MIRACY JACINTO PEREIRA qualquer 

excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo serem incursos nas 

sanções do art. 33, § 1°, inciso III, da Lei 11.343/2006.

2.2 Da aplicação do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006:

 Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 

4º da Lei 11.343/06 pugnada pelos acusados, verifico que os acusados 

fazem jus ao reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 

11.343/06, haja vista que a causa de diminuição em tela, visa conferir uma 

proporcionalidade à repressão penal do pequeno traficante, assim 

concebido o agente que, ipsis litteris, "seja primário, de bons 

antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 

organização criminosa".

 Nesse sentido:

 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ALMEJADA 

APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11343/06 – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS – BENESSE CONCEDIDA – REGIME ABERTO 

– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA 

DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – DE OFÍCIO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAL SOPESADAS- RECURSO PROVIDO. De 

ofício, a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base acima do 

mínimo legal deve ser afastada, face à ausência de elementos concretos 

para aferir como desfavoráveis as moduladoras do art. 59 do CP. 

Preenchidos os requisitos necessários, impõe-se o reconhecimento da 

causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Se o 

quantum da pena é abaixo de 4 anos e as circunstâncias não são 

totalmente desfavoráveis, cabe fixar o regime aberto para início de 

cumprimento da pena. Cabe substituição da pena privativa de liberdade 

por duas restritivas de direitos, eis que o Apelante preenche os requisitos 

do art. 44, I a III do CP Contra o parecer, recurso provido. TJ-MS - 

Apelação APL 00153303920148120001 MS 0015330-39.2014.8.12.0001 

(TJ-MS). Data de publicação: 27/10/2015.

Logo, seguindo-se tal viés interpretativo no caso em voga, corrobora-se a 

aplicação desta causa excepcional de diminuição de pena aos acusados 

em seu máximo legal.

3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia, e condeno os réus CÍCERO MONTEIRO DA SILVA 

e MIRACY JACINTO PEREIRA, devidamente qualificados nos autos, como 
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incursos nas sanções previstas no art. 33, § 1°, inciso III, da Lei 

11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

 3.1 Do réu Cícero Monteiro da Silva

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, 

denoto que:

 a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes nos termos da sumula 

444 do STJ;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: não destoa dos crimes dessa natureza, nada tendo a 

valorar;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

 À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) 

dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes e 

atenuantes, razão pela qual mantenho a pena provisória anteriormente 

dosada em 05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 500 

(quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Incide-se, a 

minorante de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, visto que o 

acusado preenche os requisitos da mesma, aplico a minorante no patamar 

de 2/3, tornando a pena concreta e definitiva em desfavor de CÍCERO 

MONTEIRO DA SILVA em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão com 

pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um 

trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso, visto não 

haver informação nos autos sobre a capacidade financeira do réu.

 O regime inicial de cumprimento de pena é o ABERTO, nos termos do art. 

33, § 2º do CP.

Verifico que, na situação em tela, torna-se cabível a aplicação da 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma 

vez que o réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, 

revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

 Assim sendo, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas 

de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Prejudicada a aplicação do art. 77 do CP, em razão da substituição da 

pena por restritiva de direitos.

 3.1 Da ré Miracy Jacinto Pereira

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, 

denoto que:

 a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: não destoa dos crimes dessa natureza, nada tendo a 

valorar;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

 À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) 

dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes e 

atenuantes, razão pela qual mantenho a pena provisória anteriormente 

dosada em 05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 500 

(quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Incide-se, a 

minorante de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, visto que o 

acusado preenche os requisitos da mesma, aplico a minorante no patamar 

de 2/3, tornando a pena concreta e definitiva em desfavor de MIRACY 

JACINTO PEREIRA em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão com 

pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um 

trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso, visto não 

haver informação nos autos sobre a capacidade financeira da ré.

 O regime inicial de cumprimento de pena é o ABERTO, nos termos do art. 

33, § 2º do CP.

Verifico que, na situação em tela, torna-se cabível a aplicação da 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma 

vez que a ré preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, revelando 

ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

 Assim sendo, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas 

de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Prejudicada a aplicação do art. 77 do CP, em razão da substituição da 

pena por restritiva de direitos.

 4. DAS DETERMINAÇÕES GERAIS:

 Em razão do quantum de pena fixado e levando-se em consideração que 

o quadro acima desenhado não se compatibiliza com o princípio da 

homogeneidade, corolário da proporcionalidade, e segundo o qual “não se 

mostra razoável manter alguém preso cautelarmente em regime mais 

gravoso do que aquele que, ao final do processo, será eventualmente 

imposto” [TJ-PE - HC: 4069610 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data 

de Julgamento: 25/11/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, 

Data de Publicação: 22/01/2016], CONCEDO o direito dos réus CÍCERO 

MONTEIRO DA SILVA e MIRACY JACINTO PEREIRA de recorrerem em 

liberdade. Por consequência, REVOGO as medidas cautelares 

anteriormente impostas aos acusados.

Condeno ainda os réus ao pagamento das custas eis que não são 

beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos sentenciados no rol dos 

culpados; comunique-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso 

III, da CF/88; comunique-se ao instituto de identificação civil; expeça-se o 

necessário para execução da pena; efetivem-se as demais formalidades 

legais e arquive-se o presente feito, procedendo-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, a defesa e os condenados 

pessoalmente, indagando a eles sobre o desejo de recorrer o que será 

feito mediante termo, tudo a teor do artigo 1421 e parágrafo único da 

CNGCGJ/MT.

P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 20 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56015 Nr: 1052-16.2018.811.0035

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramonzito Pereira dos Santos Estechez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocimara Andréia da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI 

- OAB:21669/O, Nathany Priscilla Borges Rocha - OAB:23.504/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em réplica a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48453 Nr: 1222-22.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFdS, MPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 04.02.2019 às 10:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 
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através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57024 Nr: 1373-51.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se acerca dos comprovantes de pagamento juntados(Ref.14)

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33405 Nr: 1086-53.2014.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MCdSeS, MFCdSeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIANE BARKOSKI - 

OAB:14779/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41710 Nr: 922-83.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR MARCELO HERRERA - 

OAB:9548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos na Ref. 20, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010031-87.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL ALMEIDA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e artigo 

482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral da 

Justiça - CNGC, impulsiono este autos por certidão com a finalidade de 

intimar a parte exequente para se manifestar, no prazo de 05 dias, acerca 

da petição e documentos apresentados pela parte executada. Alto Taquari 

- MT, 05 de outubro de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora 

Judiciário do Juizado Especial Portaria n.º 08/2018-DF

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-61.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELI PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ADRIANO MATTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

SIGMAR MACEIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES BORGES REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

ARICLEUMO LUZ MARTINS (REQUERIDO)

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e artigo 

482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral da 

Justiça - CNGC, impulsiono este autos por certidão com a finalidade de 

intimar a parte autora para, no prazo de 05 dias, apresentar Impugnação à 

Contestação. Alto Taquari - MT, 05 de outubro de 2018. Mariângela 

Ferreira Cerantes Gestora Judiciário do Juizado Especial Portaria n.º 

08/2018-DF

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-20.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE PAULA MARTINS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000205-20.2018.8.11.0092. REQUERENTE: ELIANE DE PAULA MARTINS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por danos morais movido por ELOANE DE PAULA 

MARTINS em face da VIVO S/A – TELEFONIA BRASIL S/A, na qual a parte 

autora alega que compareceu até um determinado comércio nesta cidade, 

a fim de abrir um cadastro para poder efetuar compras a prazo e a 

crediário, contudo, ficou impossibilitado e realizá-la uma vez que lhe foi 

informado pelo atendente que não poderia realizar a venda tendo em vista 

sido constatado através do sistema da loja que o autor esta com restrição 

em seu nome. Aduz que ao checar a sua situação perante os órgãos de 

proteção ao crédito, foi constatado uma suposta restrição junto ao 

SERASA realizado pela empresa requerida, no valor de R$106,75, data da 

inclusão: 08/04/2016, contrato: 0251467883, contudo destaca ser 

indevida, uma vez que sempre cumpriu com as suas obrigações. Por fim, 

relata que buscou resolver administrativamente junto à requerida, porém, 

até a presente data nada foi solucionado e o seu nome continua nos 

órgãos de proteção ao crédito. Requer ao final a anulação do negócio 

jurídico e declaração na inexigibilidade da dívida cobrada, bem como a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

A audiência de conciliação restou infrutífera, sendo que, na ocasião, a 

requerida não compareceu e não apresentou contestação, no prazo de 5 

dias. A parte autora requereu a aplicação dos efeitos da revelia. É o 

relatório. DECIDO. Pois bem, preleciona o Enunciado Cível nº 4 do Estado 

do Mato Grosso: “Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia.” Ademais, o artigo 20 da Lei 9.099/95: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Logo, 

devem ser impostos os efeitos da revelia. Esclareço que o “quantum” 

indenizatório deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

compensar o seu sofrimento, e também produzir no causador do dano 

impacto suficiente para desaconselhá-lo a reiterar a conduta. Nesse 

cenário, analisando os critérios acima delineados bem como a condição 

financeira das partes, impõe-se a fixação da quantia de R$ 5.000,00 
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(cinco mil reais) a título de danos morais. Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTES os pedidos para fim de reconhecer a inexigibilidade do 

débito de R$106,75 (cento e seis reais e setenta e cinco centavos) e para 

condenar a parte ré na obrigação de pagar à parte autora a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizada 

monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação. Fica resolvido o mérito da causa, 

nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P.I. ALTO TAQUARI, 

1 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-38.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADRIANA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000165-38.2018.8.11.0092. REQUERENTE: ADRIANA MARIA DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95, vejo a necessidade de extinguir o feito. 

Fundamentação Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na causa 

por parte da requerente, vez que devidamente intimada para comparecer 

em audiência, não o fez. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a autora foi intimada a 

comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dispositivo Diante do exposto, 

julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do 

Código de Processo Civil/15 e 51, I, da Lei 9.099/95. Condeno a requerente 

ao pagamento das custas processuais. P.I. ALTO TAQUARI, 1 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010153-03.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTER SILVA FONTOURA (EXEQUENTE)

ROMANO VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

8010153-03.2014.8.11.0092. REQUERENTE: FAUSTER SILVA FONTOURA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Defiro os pedidos (I.D15155219), 

para determinar a correção da autuação, fazendo constar “Procedimento 

de Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO” como o nome da ação. Intime-se a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

débito, consignando que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), 

nos termos do artigo 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 523 do NCPC. A 

intimação do devedor será realizada na forma do § 2º do art. 513 do 

NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do mesmo artigo. Transcorrido o 

prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do NCPC), sem 

prejuízo da expedição do Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação (art. 

523, § 3º, do NCPC), o que desde já determino. A impugnação somente 

poderá versar sobre: falta ou nulidade da citação no processo, se ele 

correu à revelia; manifesto excesso de execução; erro de cálculo ou 

causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, supervenientes à 

sentença (inciso IX do art. 52 da Lei 9.099/95). Por fim, saliento que 

transcorrido o prazo para pagamento, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, para que seja levada a 

protesto, nos termos do art. 517 do Novo Código de Processo Civil, que 

servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, do mesmo código. 

ALTO TAQUARI, 1 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 38/2018/DF

 O EXMO. SR. DR. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA, MM JUIZ SUBSTITUTO E 

DIRETOR DO FORO NA COMARCA DE APIACÁS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E ...

 CONSIDERANDO os termos da Lei nº 8.709, de 18/09/2007 - D.O. de 

18/09/07, e, Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008 – D.O.15/01/08 – (atual 

lei 9.319 de 24 de fevereiro de 2010– D.O. de 24/02/2010), que institui o 

Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR), dos 

Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

 CONSIDERANDO o Ato nº 724/2018-DRH, datado de 17/08/2018, 

disponibilizado no DJE – Diário da Justiça Eletrônica Edição nº– Edição nº 

10321, publicado em 22/08/2018, que nomeou a servidora ALCIONE 

GOMES DE ARAÚJO MAGALHÃES para exercer efetivamente o cargo de 

TÉCNICO JUDICIÁRIO – PTJ, perante esta Comarca de Apiacás, MT.

 RESOLVE:

 LOTAR a servidora ALCIONE GOMES DE ARAÚJO MAGALHÃES, Técnico 

Judiciário, na Secretaria da Vara Única/Juizado Especial Cível e Criminal 

desta Comarca de Apiacás, a partir desta data.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Apiacás, 05 de Outubro de 2018.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46993 Nr: 611-24.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão retro, nomeando-a como patrona do denunciado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47709 Nr: 135-49.2015.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caciana Alves Coutinho Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 135-49.2015.811.0084.

 Código: 47709.

Vistos.
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FUNDAMENTO E DECIDO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 490 do CPC, JULGO PROCEDENTE, o 

pedido formulado por CACIANA ALVES COUTINHO SOARES e condeno o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes termos:

a) A IMPLANTAR o beneficio de aposentadoria rural por idade, desde a 

efetiva entrada do requerimento administrativo (15/09/2016), com renda 

mensal de 01 (um) salário mínimo.

b) A efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do beneficio de 

aposentadoria por idade rural, desde o requerimento administrativo 

(15/09/2016), até a data de suas efetivas implantações, devendo incidir 

juros e mora, a partir da citação (Súmula nº 204, do STJ), de 1% a.m., nos 

termos da Lei nº 11.960/2009 e, correção monetária pelos índices desde o 

vencimento de cada parcela;

c) Concedo à autora a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA, 

incialmente indeferido, conforme decisão de Ref.34, devendo ser 

OFICIADO o requerido, observando-se o disposto no item 2.6.5 da 

CNGC/MT, requisitando a implantação do benefício (aposentadoria por 

idade - trabalhador rural), consignando-se o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia, eis 

que, nesta oportunidade, e pela fundamentação supra exposta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência.

Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios 

que FIXO no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do CPC e, Súmula nº 111 do STJ).

DEIXO de condenar o requerido no pagamento das custas processuais, 

eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo8º,§ 1º da Lei 

8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01).

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da 

condenação e ao direito controvertido não excedam 1.000 (um mil) 

salários mínimos (art. 496, §3º, inciso I e §4º, inciso III, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56121 Nr: 1144-41.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liberto Kopsch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Por tais razões:

 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

 2) INDEFIRO a tutela de urgência.

 3) DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04/12/2018 Às 15 

HORAS. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48311 Nr: 482-82.2015.811.0084

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphaela Andrade Zacarias - 

OAB:20421/B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de 

decretar o divórcio do casal Leosvaldo dos Santos e Maria Aparecida dos 

Santos. Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Sem custas, despesas e honorários pela parte requerida, pois, 

considerando tratar-se de ré revel citada por edital e assistido por curador 

especial, fica dispensado do pagamento.Transitada em julgado esta 

sentença, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

da Comarca de Apiacás-MT.EXPEÇAM-SE certidões de honorários 

advocatícios em favor das advogadas nomeadas para atuar nos autos em 

(03 URH), nos termos da Tabela OAB/MT.Oportunamente, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45751 Nr: 468-69.2013.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão retro, nomeando-a como patrona do denunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47955 Nr: 314-80.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão retro, nomeando-a como patrona do denunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46006 Nr: 741-48.2013.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão retro, nomeando-a como patrona do denunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50004 Nr: 643-58.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão retro, nomeando-a como patrona do denunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49428 Nr: 313-61.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uanderson Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão retro, nomeando-a como patrona do denunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48792 Nr: 13-02.2016.811.0084
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacir Pinheiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão retro, nomeando-a como patrona do denunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48547 Nr: 641-25.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Claudio Pereira dos Santos, Eliezer Genu 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão retro, nomeando-a como patrona do denunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45913 Nr: 638-41.2013.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orisvan Bezerra Souza, Lucinéia Luiza de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão retro, nomeando-a como patrona do denunciado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50002 Nr: 642-73.2016.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDSMDA, RADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSM, ADMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Trata-se de Ação de Guarda de Menor Cumulada com Alimentos Com 

Pedido Liminar proposto por KAIQUE BRENO CARDOSO DE SOUSA MELO 

e HILARY VITORIA DE MERELES MELO representados por seus avós 

paternos MAURINA DE SOUSA MELO DE AGUIAR e RAUDEVINO ALVES 

DE AGUIAR em desfavor de RODRIGO DE SOUSA MELO e ALINE DE 

MERELES CARDOSO, todos devidamente qualificados nos autos.De início, 

verifico que a tentativa de conciliação restou inexitosa, uma vez que 

ausente os requeridos, apesar de devidamente intimados (Refs. 118 e 

119). Sem prejuízo, DETERMINO a Secretaria da Vara para certificar se 

houve ou não o decurso do prazo para apresentar resposta no prazo 

legal.Noutro giro, acerca do não comparecimento injustificado dos 

requeridos á audiência conciliatória, tal ausência é considerada ato 

atentatório á dignidade da justiça, devendo a parte ser condenada ao 

pagamento de multa, conforme disposição do art. 334, § 8º, do CPC. 

Assim, CONDENO Rodrigo de Sousa Melo e Aline de Mereles Cardoso, ora 

requeridos, ao pagamento de multa por ato atentatório á dignidade da 

justiça, o qual FIXO em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, que 

será revertido em favor do Estado de Mato Grosso (art. 97, CPC), devendo 

ser expedida certidão a respeito e encaminhada á Procuradoria Geral do 

Estado, para os devidos fins.INTIMEM-SE as partes acerca da presente 

decisão.Após, devidamente CERTIFICADO, voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Apiacás-MT, 05 de 

outubro de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47035 Nr: 653-73.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Nunes Alves, Dionísio José Simão, 

Wanderson Zarati Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241, JAIRO CÉZAR DA SILVA - OAB:16249, JAYME 

RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - OAB:3735/O, Paulo Rogério de 

Oliveira - OAB:11.324/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE requerida, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para regularizar os autos, 

apresentando o endereço atualizado das testemunhas que irão depor em 

Plenário dos réus DIONÍZIO JOSÉ SIMÃO e WANDERSON ZARATE 

MORAIS, na forma do art. 422 do CPP, no prazo de 5 (cinco) dias.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101984 Nr: 2296-68.2018.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciele Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351, Milena Gonçalves de Alcantara - OAB:MT - 19644/O

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar resposta a 

acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67010 Nr: 495-88.2016.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ribeiro Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Marc Soares da 

Silva - OAB:19804/MT

 Intimação da parte requerida acerca da expedição e encaminhamento da 

missiva de ref. 90, para os devidos fins: (...) Certifico envio de Carta 

Precatória à CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO- CAMPO NOVO DO PARECIS ( 

TJMT ), Código de rastreabilidade: 81120183709419.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52048 Nr: 1953-82.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otair dos Santos Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel de Oliveira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a 

existência de veículos penhoráveis em nome do executado não pressupõe 

a comprovação do insucesso do exequente na obtenção dessas 

informações mediante consulta ao DETRAN, assim como dispensa o 

exaurimento das vias administrativas tendentes à localização de bens do 

devedor – STJ, REsp 1.347.222-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 

julgado em 25/8/2015, DJe 2/9/2015 -, motivo pelo qual DEFIRO o pedido e 

informo/esclareço que em pesquisa no sistema RENAJUD não foi 

constatada a existência do(s) veículo(s) em propriedade do(s) 
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executado(s)/o(s) veículo(s) encontrado(s) em propriedade do(s) 

executado(s) tem restrição de alienação fiduciária, o que torna 

defeso/proibido o bloqueio/constrição, nos termos do Decreto-Lei n. 

911/69, art. 7º-A, incluído pela Lei n. 13.043, de 2014 - “Não será aceito 

bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos 

deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de 

preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos 

do art. 2o”.Isso posto, DETERMINO que intime o(s) credor(es), por 

qualquer meio lícito, a fim de que indique(m) bens passíveis de penhora e 

requeira em prosseguimento, sob pena de extinção na hipótese de 

abandono.Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias in albis, aguarde por 

30 (trinta) dias e, nada requerido em prosseguimento, intime a parte 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias – NCPC, art. 

485, § 1º -, retornando-me concluso para extinção na hipótese de 

abandono.Cumpra, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51172 Nr: 1030-56.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Leoterio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, DETERMINO a intimação da parte requerente, através de 

seu(s) advogado(s)/defensor público, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, APRESENTE/TRAGA a ausente prova de prévio requerimento 

administrativo e negativa ou demonstração de que não deu uma decisão 

em um prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como, caso não 

tenha requerido administrativamente, ser notório que, sobre essa matéria, 

o INSS tem posição contrária ao pedido feito pelo segurado, sob pena de 

extinção – NCPC, art. 485, VI.Decorrido o prazo, caso tenha sido 

apresentado o requerimento, DETERMINO a intimação das partes para que 

esclareçam, no prazo de 10 (dez) dias, se ratificam a contestação 

apresentada, a impugnação à contestação, bem como a audiência de 

instrução realizada – fls. 80/82 e demais provas, ou, caso contrário se 

desejam nova produção de prova em audiência de instrução, 

especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, 

caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo 

único –, ou ainda se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, 

porque entendem que não há necessidade de produção de outras provas 

– NCPC, art. 355, I –, hipótese está em que o processo deverá retornar 

concluso para sentença – código n. 36.Cumpra, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52205 Nr: 2120-02.2012.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primo Rossi Administração de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleibiano Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:MT/ 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - rito do Decreto-Lei n. 

911/1969 - em que magistrado que me antecedeu proferiu sentença de 

extinção sem resolução do mérito, a qual transitou em julgado, pugnando a 

parte requerente pela retirada de restrição existente junto ao objeto da 

ação.

O magistrado que me antecedeu realizou a restrição da motocicleta objeto 

da ação e, portanto, diante do decisum extintivo com trânsito em julgado, 

não há outro resultado que não o deferimento do pedido.

Isso posto, DEFIRO/REALIZO a exclusão das restrições existentes e pelo 

sistema RENAJUD - extrato em anexo -, assim como DETERMINO, porque 

nada mais há aparentemente, a ser cumprido, o ARQUIVAMENTO com as 

cautelas e baixas.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71415 Nr: 2877-54.2016.811.0038

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que fique ciente acerca do inteiro teor do 

Oficio n. 101/2018, juntado aos autos no dia 4/10/2018, ref. 50.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-46.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS (ADVOGADO(A))

ROSANI TARELOW DA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Diante do adimplemento integral da obrigação 

objeto da lide pela correquerida e devedora solidária WHIRLPOOL 

ELETRODOMESTICOS AM S.A., quem fez o depósito do valor em juízo, 

INTIMO a recorrente CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A., através do(a) 

advogado(a), para esclarecer se mantem o interesse no processamento 

do recurso inominado, com o consequente envio ao Conselho/Turma 

Recursal ou diversamente, diante da possibilidade de extinção da 

obrigação pelo adimplemento integral do(a) devedor(a) solidário(a), 

desiste, fazendo-o em 5 (cinco) dias. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-23.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GILCINEIA COELHO ANDRADE (REQUERENTE)

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS (ADVOGADO(A))

ANILDO BENTO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH EIKO NAKAGHI SATO (REQUERIDO)

SHIGUEMITU SATO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

Certifico que a contestação foi protocolada tempestivamente. 

Araputanga-MT, 05/06/2018. JUSCENIL ALVES DE ARRUDA SOUZA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-65.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUEL SANTIAGO (REQUERENTE)

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010030-65.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA MIGUEL SANTIAGO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 
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c/c CPC e NCPC -, tendo como partes MARIA MIGUEL SANTIAGO e VIVO 

S.A. , em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de outubro de 2018 - 11:08:37. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-65.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUEL SANTIAGO (REQUERENTE)

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010030-65.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA MIGUEL SANTIAGO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c CPC e NCPC -, tendo como partes MARIA MIGUEL SANTIAGO e VIVO 

S.A. , em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de outubro de 2018 - 11:08:37. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-77.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

M R NEVES DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

GEISIELI GONCALVES MERINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANO MARCELO DE LARA FLORES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo de suspensão do presente feito conforme 

requerido pela parte. Certifico que intimo a parte autora para, no prazo, 

fornecer o atual endereço da parte requerida. ARAPUTANGA, 5 de 

outubro de 2018. JUSCENIL ALVES DE ARRUDA SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010314-44.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

FABIANA ALBINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA (ADVOGADO(A))

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010314-44.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: FABIANA ALBINO DA SILVA 

EXECUTADO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes FABIANA ALBINO 

DA SILVA e L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME , em que intimada a parte 

credora/exequente para indicar bens, informou desconhecer. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Não 

logrando êxito em indicar bens passíveis de penhora, providência 

essencial ao regular andamento do feito, a extinção é medida que se 

impõe. A hipótese do § 4º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, se aplica às 

execuções de título judicial e extrajudicial – Enunciado n. 75 do FONAJE, 
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com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Isso posto, com 

fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO/PEDIDO(S) e AUTORIZO a devolução do(s) documento(s) 

ao(s) credor(es)/exequente(s), caso algum original tenha sido 

apresentado/entregue na Secretaria do Juizado Especial quando do 

processamento. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, caso requerido expressamente pelo(s) credor(es) e 

assumindo o compromisso de informar o adimplemento/pagamento, 

EXPEÇA certidão de dívida para fins de inscrição do(s) 

devedor(es)/executado(s) no cadastro de inadimplentes/restritivos de 

crédito/banco de dados, frise, sob sua(s) responsabilidade(s), nos termos 

do Enunciado 76 do FONAJE. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive, entregando ao(s) 

credor(es) exequente(s), no caso de requerimento expresso, certidão do 

seu crédito como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção 

do nome do executado no Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do 

FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, 

DEFIRO eventual pedido de expedição de certidão de teor da decisão no 

sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in 

albis o prazo para pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, 

§ 1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, do número do 

processo, do valor da dívida e da data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, a fim de que o credor/exequente possa efetivar o 

protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de outubro de 2018 - 16:17:28. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010314-44.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

FABIANA ALBINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA (ADVOGADO(A))

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010314-44.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: FABIANA ALBINO DA SILVA 

EXECUTADO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes FABIANA ALBINO 

DA SILVA e L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME , em que intimada a parte 

credora/exequente para indicar bens, informou desconhecer. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Não 

logrando êxito em indicar bens passíveis de penhora, providência 

essencial ao regular andamento do feito, a extinção é medida que se 

impõe. A hipótese do § 4º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, se aplica às 

execuções de título judicial e extrajudicial – Enunciado n. 75 do FONAJE, 

com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Isso posto, com 

fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO/PEDIDO(S) e AUTORIZO a devolução do(s) documento(s) 

ao(s) credor(es)/exequente(s), caso algum original tenha sido 

apresentado/entregue na Secretaria do Juizado Especial quando do 

processamento. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, caso requerido expressamente pelo(s) credor(es) e 

assumindo o compromisso de informar o adimplemento/pagamento, 

EXPEÇA certidão de dívida para fins de inscrição do(s) 

devedor(es)/executado(s) no cadastro de inadimplentes/restritivos de 

crédito/banco de dados, frise, sob sua(s) responsabilidade(s), nos termos 

do Enunciado 76 do FONAJE. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive, entregando ao(s) 

credor(es) exequente(s), no caso de requerimento expresso, certidão do 

seu crédito como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção 

do nome do executado no Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do 

FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, 

DEFIRO eventual pedido de expedição de certidão de teor da decisão no 

sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in 

albis o prazo para pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, 

§ 1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, do número do 

processo, do valor da dívida e da data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, a fim de que o credor/exequente possa efetivar o 

protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de outubro de 2018 - 16:17:28. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-53.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA (ADVOGADO(A))

JANETE GONCALVES DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000093-53.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JANETE GONCALVES DE 

SOUSA SILVA REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes JANETE GONCALVES DE SOUSA SILVA e B2W - COMPANHIA 

GLOBAL DO VAREJO , em que, no decorrer do procedimento, a parte 

devedora realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, 

o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão 

do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 
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de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de outubro de 2018 - 11:16:09. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-53.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA (ADVOGADO(A))

JANETE GONCALVES DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000093-53.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JANETE GONCALVES DE 

SOUSA SILVA REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes JANETE GONCALVES DE SOUSA SILVA e B2W - COMPANHIA 

GLOBAL DO VAREJO , em que, no decorrer do procedimento, a parte 

devedora realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, 

o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão 

do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de outubro de 2018 - 11:16:09. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-04.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS OLIVEIRA RIOS (REQUERENTE)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL (ADVOGADO(A))

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

do requerente para manifestar-se acerca da petição juntada pela 

REQUERIDA informando cumprimento do acordo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-33.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Rones de Jesus Souza (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000202-33.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PÚBLICO DE 

MATO GROSSO, RONES DE JESUS SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c 

Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como 

partes o(a) MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, como 

substituto(a) processual de RONES DE JESUS SOUZA, em desfavor dos 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que 

aquela parte, entre pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera 

parte seja determinado a internação compulsória do paciente em clínica de 

reabilitação para dependentes químicos, dando à causa o valor de R$. 

5.000,00 (cinco mil reais). Narra que o(a) paciente é usuário de drogas há 

algum tempo, sendo que para manter o vício acabou se desfazendo de 

seus bens, bem como causa enorme angústia para si e para a família, 

envolvendo fatos de agredir seus familiares. Aduz que observando sua 

atual situação, seu convívio em ambiente familiar se tornou insuportável, 

razão pela qual, seus familiares requerem sua internação até sanar essa 

dependência através de ajuda em locais preparados e adequados. 

Contudo, por não dispor de condição financeira para pagar pelo 

tratamento, requer que seja custeado pelo poder público. Atendidas as 

recomendações da CNGC, fora precedido de notas de evidência científica 

emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único – e da prévia 

intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 1.317, caput, 

1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 
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tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

parte autora afirma ser dependente químico, contudo o processo foi 

enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que atualmente não há na rede do 

Sistema Único de Saúde - SUS rede hospitalar e de internação em 

decorrência da alteração de modelo de reclusão e exclusão social. A 

internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico 

circunstanciado que caracterize os seus motivos – Lei n. 10.216/2001. 

Contudo, esclareceu o NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso que o atendimento integral e de inserção 

comunitária é realizado no Centro de Atenção Psicossocial – CAPs, sendo 

a internação o último recurso, inexistindo informações sobre tentativas de 

tratamento de forma ambulatorial. Nesses termos: REMESSA NECESSÁRIA 

- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE 

DESINTOXICAÇÃO - ALCOOLISMO - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA 

GARANTIA DO CUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA, 

CABAL, INCONTESTE E INQUESTIONÁVEL SOBRE A SUA REAL 

NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO - IMPERIOSA NECESSIDADE DE QUE O 

PACIENTE TENHA SIDO CIENTIFICADO DE SEUS DIREITOS - MEDIDA DE 

CARÁTER EXCEPCIONAL, EXIGINDO-SE, PARA SUA IMPOSIÇÃO, LAUDO 

MÉDICO CIRCUNSTANCIADO QUE COMPROVE A NECESSIDADE DE TAL 

MEDIDA - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO.1. Ao compulsar os autos não se verifica - ainda que minimamente-, 

que o paciente tenha sido cientificado acerca de seus direitos. Pelo 

contrário, tudo aconteceu à sua revelia, uma vez que sua genitora quem 

se dirigiu até o Ministério Público e noticiou os fatos, conforme Certidão de 

Comparecimento de p. 21/22.2. Todos os estudos sociais e psicológicos 

foram realizados sem a presença do paciente, fato este, inclusive, 

mencionado pelas Assistentes Sociais, conforme se infere à p. 28/30, 46 

e 52 dos autos, ou seja, todo o processo de internação compulsória 

ocorreu sem ao menos dar ciência ao maior de todos os interessados, 

qual seja, o paciente, sobre a adoção de tal medida extrema, contrariando 

assim, a própria legislação pertinente. 3. "[...] 1. A internação compulsória 

deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, 

em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É 

claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua 

imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de 

tal medida. (...). 4. O art. 4º da Lei n. 10.216/2001 dispõe: "A internação, 

em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos 

extra-hospitalares se mostrarem insuficientes." Tal dispositivo contém 

ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos 

extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais 

medidas. Essa é exatamente a situação dos autos, haja vista ser notória a 

insuficiência de medidas extra-hospitalares, conforme se extrai dos 

laudos invocados no acórdão impugnado. (...) . Por meio da interdição civil 

com internação compulsória resguarda-se a vida do próprio interditando e, 

secundariamente, a segurança da sociedade. (...) (HC 165.236/SP, Rel. 

Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 

11/11/2013; HC 228.848/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013) 9. 

Ordem denegada. (STJ - HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014) 4. 

Sentença retificada. (ReeNec 91639/2017, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) Isso posto, 

ausentes os requisitos legais em relação à internação, INDEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

e, por inexistir o Centro de Atenção Psicossocial – CAPs na Comarca de 

Araputanga-MT, DETERMINO que intime o Município para que providencie, 

no prazo de 20 (vinte) dias da intimação – Enunciado n. 410 da Súmula do 

STJ -, o tratamento extra-hospitalar através da rede pública ou privada, 

sob pena de sanções e sequestro. O fato de inexistir normatização legal 

que exija a efetiva instalação de Centro de Atenção Psicossocial – CAPs 

pelo Município, diante da quantidade de habitantes, não o exime de 

providenciar o tratamento dos dependentes existentes, fazendo-o através 

de sua estrutura de assistência social e de saúde. Sem prejuízo disso, 

DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar defesa no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, fornecendo a documentação de que disponha 

para o esclarecimento da causa – Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, indicando 

se a medida é abrangida por política pública existente, quando poderá ser 

inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo programa, informe se há 

disponibilidade por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de venda ao governo – 

PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando manifestação genérica. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o Enunciado n. 1, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, que permite que seja dispensada 

a realização de audiência preliminar no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não manda 

profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 5 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45584 Nr: 1328-16.2014.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Pereira Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:MT/17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Trata-se de ação de busca e apreensão aforada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face CARLOS ROBERTO 

PEREIRA MIRANDA, ambos qualificados, em que, entre um ato e outro, o 

requerido foi citado (fl. 26), e deixou transcorrer o prazo in albis (fl. 31).

 II. Pois bem. Tendo em vista que a parte foi devidamente citada e 

permaneceu inerte, EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO dos 
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bens descritos na inicial, devendo ser nomeado depositário a pessoa 

indicada na exordial, mediante termo e compromisso. Consigne-se, no 

mandado de busca e apreensão a intimação do devedor para que 

entregue o bem juntamente com seus respectivos documentos, de acordo 

com o § 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

 III. Após, INTIME-SE o requerido para, querendo: A) no prazo de 05 (cinco) 

dias pagar a integralidade da dívida, acrescidas das custas processuais, 

que deverá ser calculada com base no valor depositado e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor depositado, nos termos do 

art. 3º, § 1º com nova redação dada pela Lei 10.931/04; e B) no prazo de 

15 (quinze) dias, independentemente da purgação da mora, contestar a 

presente nos termos do art. 3º, § 3º com nova redação dada pela Lei 

10.931/04. Consigne-se no mandado as advertências legais contida no art. 

344 do NCPC. C) NÃO AUTORIZO a retirada do bem da comarca.

IV. DEIXO DE CONCEDER o benefício do artigo 212 do NCPC, pois sua 

aplicação é ex vi legis, portanto, despicienda autorização judicial.

V. DETERMINO que o requerido informe no momento da citação se tem 

interesse na designação de audiência de conciliação.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 562 Nr: 287-44.1996.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino da Silva Quinteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delmar Prestes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton G - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton do Prado Gunthen - 

OAB:3976/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar as partes, através de 

seus Advogados constituídos, via Dje, para que compareçam à sessão de 

conciliação/mediação que se realizará no dia 06/11/2018 às 12:30 horas, 

na sala do CEJUSC desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64496 Nr: 4799-35.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelio Gaklik Junior, Nélio Gaklik, Lindalva de 

Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar as partes, através de 

seus Advogados constituídos, via Dje, para que compareçam à sessão de 

conciliação/mediação que se realizará no dia 05/11/2018 às 17:35 horas, 

na sala do CEJUSC desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65701 Nr: 421-02.2018.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelio Gaklik Junior, Nélio Gaklik, Lindalva de 

Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar as partes, através de 

seus Advogados constituídos, via Dje, para que compareçam à sessão de 

conciliação/mediação que se realizará no dia 05/11/2018 às 17:30 horas, 

na sala do CEJUSC desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59686 Nr: 2191-64.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Gaklik, Lindalva de Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar as partes, através de 

seus Advogados constituídos, via Dje, para que compareçam à sessão de 

conciliação/mediação que se realizará no dia 05/11/2018 às 17:20 horas, 

na sala do CEJUSC desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58095 Nr: 1165-31.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Gaklik, Lindalva de Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar as partes, através de 

seus Advogados constituídos, via Dje, para que compareçam à sessão de 

conciliação/mediação que se realizará no dia 05/11/2018 às 17:15 horas, 

na sala do CEJUSC desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58195 Nr: 1225-04.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Gaklik, Lindalva de Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar as partes, através de 

seus Advogados constituídos, via Dje, para que compareçam à sessão de 

conciliação/mediação que se realizará no dia 05/11/2018 às 17:10 horas, 

na sala do CEJUSC desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58976 Nr: 1731-77.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar as partes, através de 

seus Advogados constituídos, via Dje, para que compareçam à sessão de 

conciliação/mediação que se realizará no dia 05/11/2018 às 17:05 horas, 

na sala do CEJUSC desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59685 Nr: 2190-79.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Gaklik, Lindalva de Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar as partes, através de 
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seus Advogados constituídos, via Dje, para que compareçam à sessão de 

conciliação/mediação que se realizará no dia 05/11/2018 às 17:00 horas, 

na sala do CEJUSC desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57777 Nr: 940-11.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelio Gaklik Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar as partes, através de 

seus Advogados constituídos, via Dje, para que compareçam à sessão de 

conciliação/mediação que se realizará no dia 05/11/2018 às 16:30 horas, 

na sala do CEJUSC desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45624 Nr: 1355-96.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para apresentação das alegações finais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45584 Nr: 1328-16.2014.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Pereira Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:MT/17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DILIGENCIA INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A 

TÍTULO DE DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO DA ORDEM DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EXPEDIDO NO BOJO 

DOS PRESENTES AUTOS.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54671 Nr: 2448-26.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:22.786-O

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46382 Nr: 1849-58.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Francisca Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ELDORADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:5.985

 Impulsionam se os presentes autos para INTIMAR a parte requerida 

através de seu advogado constituído, Dr. RICARDO GOMES DE ALMEIDA 

OAB/MT 5.985, para se manifestar, apresentando suas contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21602 Nr: 111-40.2011.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Remy Velasco Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, dando-lhe ciência da Perícia Médica 

que se realizará no dia 27 (vinte e sete) de novembro de 2018, às 

17h45min., na sede do Fórum local. A parte autora deverá estar munido de 

cópias de laudos médicos específicos e eventuais pericias anteriores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45102 Nr: 978-28.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurino Candido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, dando-lhe ciência da Perícia Médica 

que se realizará no dia 27 (vinte e sete) de novembro de 2018, às 

17h15min., na sede do Fórum local. A parte autora deverá estar munido de 

cópias de laudos médicos específicos e eventuais pericias anteriores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40375 Nr: 183-90.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Tania da Silva -Me, Rosimeire Tania 

da Silva, Jose Lopes da Silva Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, Rafaela Ponçoni Nakajima - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ... Dito isto, os Embargos devem ser rejeitados. Em que pese todo o 

esforço argumentativo da parte Embargante, reputo que o entendimento 

desta magistrada restou consignado e fundamentado na sentença 

proferida, mormente porque analisando detidamente o acordo, verifico que 

as partes não pediram a suspenção da execução, apenas a homologação 

e renunciaram o prazo recursal. Ademais, no decorrer do acordo a 

exequente se comprometeu em dar quitação ao acordo e nada mais 

reclamar, tais palavras não gera pedido de suspensão do processo, até 
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porque, com a homologação do acordo, o exequente terá um título 

executivo judicial, podendo executa-lo caso a obrigação não seja 

adimplida. Com efeito, não se nota qualquer omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material a serem sanados através do aclaratório. Em 

suma, por não reconhecer a existência de omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material na decisão objurgada, hei por bem rejeitar os 

Embargos de Declaração opostos nos autos.É COMO DECIDO! Ante o 

exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2411 Nr: 322-33.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Dada-ME, Valter Dada, Lourdes Carrara 

Dada, Alcenor Alves Barreto (de cujus), Judith Dias Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton do Prado Gunthen - 

OAB:3976/MT

 Vistos.

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial tendo como partes as em 

epígrafe, em que, entrementes, os litigantes apresentaram termo de 

acordo, almejando sua homologação e, posteriormente, o exequente 

informou o adimplemento da obrigação e requereu a extinção do processo 

– fls. 139/143.

Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte 

integrante desta decisão, e, em consequência, ante o pagamento da 

obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do 

CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada pelas 

partes.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19113 Nr: 1010-09.2009.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Caminhões Cuiabá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Combustivel Arenápolis Ltda, por 

seu Sócio Marco André Wieczorek.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Tagliaferro Lopes - 

OAB:208.972, Thiago Tagliaferro Lopes - OAB:SP/208.972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial tendo como partes as em 

epígrafe, em que, entrementes, o exequente requereu o arquivamento dos 

autos – fl. 76.

Pois bem. Diante da manifestação retro, presume-se que o exequente esta 

desistindo desta demanda. A desistência do prosseguimento do processo, 

corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status 

alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda.

Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação 

judicial, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente no 

artigo 5º, XXXV, da CRFB/88, mas para tanto, devem ser observados os 

requisitos da legislação.

Nesse diapasão, diante do desinteresse em prosseguir com a demanda, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, VIII, do NCPC.

Custas, se houver, pela exequente.

Eventual penhora/arresto/bloqueio de valores efetivada nos autos, fica 

prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), 

expedindo o necessário.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44192 Nr: 200-58.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eunice Gea Perez Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Valério Junior - 

OAB:9.509/E-MT, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:21593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial tendo como partes as em 

epígrafe, em que, entrementes, o exequente requereu o arquivamento dos 

autos, informando o falecimento do executado e que não há bens a 

inventariar – fl. 64.

Pois bem. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do 

princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado 

pelo autor após o ajuizamento da demanda.

Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação 

judicial, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente no 

artigo 5º, XXXV, da CRFB/88, mas para tanto, devem ser observados os 

requisitos da legislação.

Nesse diapasão, diante do falecimento do executado e do desinteresse 

em prosseguir com a demanda, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Custas, se houver, pela exequente.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20896 Nr: 1278-29.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa de Transporte Rodoviário Saudade Ltda, 

Carlos Eduardo Soares da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto das Oliveiras, Getúlio de Oliveira 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Soares da Silva 

Junior - OAB:13673/MT, Gilmar Gomes de Souza - OAB:9.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 VISTOS.

1. Considerando que os Embargos de Terceiros devem ser distribuídos por 

dependência (art. 676, CPC), DETERMINO o desentranhamento da petição 

retro, devendo tal providência ser certificada.

2. Em seguida, porque ainda físico o processo, DETERMINO que seja 

digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado no 

Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso 

e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do 

interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

4. Após, CERTIFIQUE-SE o cumprimento da decisão proferida a fl. 242.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20030 Nr: 387-08.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Nova Mutum -Sicredi 

Mutum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel José Mansur Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Roveda Júnior - 
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OAB:5.688/MT, Luis Felipe Lammel - OAB:MT/7.133, Ziláudio Luiz 

Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Oliveira da Silva - 

OAB:9395/MT

 VISTOS.

1. Processo em ordem.

2. CUMPRA-SE na íntegra a decisão proferida a fl.134.

3. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14799 Nr: 3211-76.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Francisca dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alves de Souza - OAB:

 VISTOS.

I - RELATÓRIO. Cuida-se de cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública, 

proposta por DIRCE FRANCISCA DOS SANTOS em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que, no decorrer da execução, 

foi homologado o cálculo apresentado pela exequente, eis que o Instituto 

concordou com o cálculo.

Expedido o Alvará de levantamento, foi determinada a intimação do(a) 

exequente, na pessoa de seu advogado para manifestar se dá por quitado 

o débito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de quitação tácita – 162.

Foi certificado pelo Escrivão da Vara Única que decorreu o prazo para o 

patrono da parte requerente dar quitação do débito – fl. 184.

II. FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente.

III. DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – arts. 924, II e 925 do 

CPC.

Com relação aos emolumentos, às despesas processuais e custas, salvo 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, isenta 

a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante 

a Justiça do Estado de Mato Grosso – art. 3º, I da Lei Estadual n. 

7.603/2011, art. 4º, parágrafo único, do Prov. 27/04 - CM e art. 460 da 

CNGC -, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por 

não adiantadas custas, uma vez que a parte adversa é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa 

necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 496 e ss., proceda com as 

baixas necessárias e ARQUIVE.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14510 Nr: 2921-61.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Cordeiro Marcondes - 

OAB:10.047/MT, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLAUDIA GIARETTA 

BORGUEZI - OAB:OAB/SP 372.760, CARINA ADORNO MIRANDA - 

OAB:OAB/SP 293.512, CYANA CRISPIN - OAB:OAB/SP 367.151, 

Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, KARINA CACHINÉ 

VENÂNCIO - OAB:366.352

 Vistos.

1. INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer 

seu pedido de extinção.

2. Após, conclusos.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67252 Nr: 1192-77.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O. X de Souza Comércio de Combustível - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa de Transporte Rodoviário Saudade 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da certidão retro, INTIME-SE a Embargante para efetuar o 

pagamento da taxa judiciária, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção.

2. Em seguida, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, para que 

certifique, no prazo de 3 (três) dias, se o valor da taxa judiciária foi 

recolhida adequadamente.

3. Após, CUMPRA-SE na íntegra a decisão proferida as fls. 74/76-v.

4. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC)

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44817 Nr: 750-53.2014.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piovezam & Polizel Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erlan Carlos de Matos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Ferreira Freitas - 

OAB:19920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, MANIFESTE INTERESSE EM PROSSEGUIR COM A 

AÇÃO E PROMOVER O QUE LHE COMPETE, INFORMANDO NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO DO REQUERIDO, CONSTANDO QUE A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO DO FEITO, ASSIM COMO DISPOSTO NO 

ART. 485, III E §§ 1° E 2°, DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3281 Nr: 666-77.1999.811.0026

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdJPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 Vistos.
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I – Diante da petição retro, ARBITRO honorários advocatícios em favor do 

Dr. Elias Bernardo Souza, OAB/MT 3898, na razão de 3 URH. EXPEÇA-SE 

a respectiva certidão para cobrança.

II - Após, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65045 Nr: 99-79.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Manoel Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Gomes, Maria Lub de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EDUARDO SILVA DE 

ANDRADE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA APARECIDA DA SILVA 

- OAB:17549

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para intimar as partes 

requeridas, via DJE/MT, por meio de sua procuradora legalmente 

constituída, da audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 

14/11/2018, às 13h, a ser realizada no CEJUSC da comarca de 

Arenápolis/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52041 Nr: 627-84.2016.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAGDFMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA UCHOA - 

OAB:18385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liamara de Farias - 

OAB:29317

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar as partes, 

via DJE/MT, por meio de seus procuradores legalmente constituídos, da 

audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 05/11/2018, às 

12h30min., a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42332 Nr: 322-08.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...6. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-27.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010130-27.2015.8.11.0026 Valor da causa: $0.00 

POLO ATIVO: Nome: ANA MARIA DA SILVA Endereço: Rua TEOBALDO L. 

DOS PASSOS, 1250, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

Rua Barão de Melgaço, 3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, Centro, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE , acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado, BEM COMO DO 

LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. 

ARENÁPOLIS, 5 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-27.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010130-27.2015.8.11.0026 Valor da causa: $0.00 

POLO ATIVO: Nome: ANA MARIA DA SILVA Endereço: Rua TEOBALDO L. 

DOS PASSOS, 1250, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

Rua Barão de Melgaço, 3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, Centro, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 
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MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado, BEM COMO DO 

LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. 

ARENÁPOLIS, 5 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 27185 Nr: 1614-17.2005.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MARINO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SIMIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte exequente solicitou diligência visando localizar 

o endereço atual da parte executada (fl. 112), defiro o pedido e determino 

à realização de pesquisa do endereço do executado, por meio do Sistema 

de Informações ao Judiciário-INFOJUD.

Após, com a juntada de informações, intime-se a parte exequente, para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59454 Nr: 282-29.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCI VIEIRA PAIVA, KEILIANE DA SILVA 

PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte exequente solicitou diligência visando localizar 

o endereço atual da parte executada (ref. 52), defiro o pedido e determino 

à realização de pesquisa do endereço dos executados, por meio do 

Sistema de Informações ao Judiciário-INFOJUD.

Após, com a juntada de informações, intime-se a parte exequente, para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56973 Nr: 664-56.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA MENDONÇA ME, FRANCISCO 

FRANCELINO VIEIRA, LUCINÉIA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609/O, 

JEFFERSON WEISS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte exequente solicitou diligência visando localizar 

o endereço atual do executado Francisco Francelino Vieira (ref. 40), 

defiro o pedido e determino à realização de pesquisa do endereço do 

executado, por meio do Sistema de Informações ao Judiciário-INFOJUD.

Após, com a juntada de informações, intime-se a parte exequente, para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66343 Nr: 1431-26.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER GONCALVES DOS SANTOS 

20845588168 – ME, ELIEZER GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte exequente solicitou diligência visando localizar 

o endereço atual da parte executada (ref. 16), defiro o pedido e determino 

à realização de pesquisa do endereço do executado, por meio do Sistema 

de Informações ao Judiciário-INFOJUD.

Após, com a juntada de informações, intime-se a parte exequente, para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63342 Nr: 2875-31.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que os médicos atuantes nesta Comarca não estão 

aceitando nomeação como perito judicial, bem como que há perita médica 

cadastrada no Banco de Peritos do Site do Tribunal de Justiça para 

exercer tal encargo, consoante certificado retro, nomeio para a realização 

da perícia médica, a médica Dra. SILVANA SPERANDIO, que para o 
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desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários ao esclarecimento do objeto da perícia – 473,§3º, CPC.Fixo 

de imediato – CPC, art. 465 - o prazo de 60 (sessenta) dias, contados 

após a realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em 

cartório – (..) , fixo/arbitro os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), atendendo ao grau de especialização do médico perito, 

à complexidade do exame, ao zelo profissional e ao local de sua 

realização, valor que se justifica, como dito, pela dificuldade em se 

encontrar profissional habilitado nesta região. Diante disso, DETERMINO:a) 

a intimação da perita, com as advertências legais – CPC, arts. 157 e 158.b) 

a intimação das partes, através dos seus advogados constituídos nos 

autos, para que, indiquem assistente técnico e, ou, apresentem quesitos, 

em 15 dias (art. 465, CPC).c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já 

existente(s) nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo 

experto, encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos 

quesitos .d) estabelecido e informado pela perita data, hora e local para a 

realização da perícia médica, intimem/cientifiquem as partes, através dos 

seus advogados constituídos nos autos, para ciência e efetivo 

comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;e) 

havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem as partes para 

o cumprimento do disposto no artigo 477, §1º.Por fim, atendido 

integralmente o acima especificado ou sendo necessário decidir de 

maneira diversa, volte-me concluso.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74835 Nr: 1363-42.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCILENE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que os médicos atuantes nesta Comarca não estão 

aceitando nomeação como perito judicial, bem como que há perita médica 

cadastrada no Banco de Peritos do Site do Tribunal de Justiça para 

exercer tal encargo, consoante certificado retro, nomeio para a realização 

da perícia médica, a médica Dra. SILVANA SPERANDIO, que para o 

desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários ao esclarecimento do objeto da perícia – 473,§3º, (...) 

fixo/arbitro os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), 

atendendo ao grau de especialização do médico perito, à complexidade do 

exame, ao zelo profissional e ao local de sua realização, valor que se 

justifica, como dito, pela dificuldade em se encontrar profissional habilitado 

nesta região. Diante disso, DETERMINO:a) a intimação da perita, com as 

advertências legais – CPC, arts. 157 e 158.b) a intimação das partes, 

através dos seus advogados constituídos nos autos, para que, indiquem 

assistente técnico e, ou, apresentem quesitos, em 15 dias (art. 465, 

CPC).c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos 

autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos .d) 

estabelecido e informado pela perita data, hora e local para a realização 

da perícia médica, intimem/cientifiquem as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para ciência e efetivo comparecimento 

daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;e) havendo assistentes 

técnicos nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo 

perito judicial, intimem as partes para o cumprimento do disposto no artigo 

477, §1º.Por fim, atendido integralmente o acima especificado ou sendo 

necessário decidir de maneira diversa, volte-me concluso.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73729 Nr: 654-07.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES DE ASSUNÇÃO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista a recusa do perito nomeado à ref. 32, bem como 

que é do conhecimento deste Juízo que os médicos atuantes nesta 

Comarca não estão aceitando nomeação como perito judicial e 

considerando que há perita médica cadastrada no Banco de Peritos do 

Site do Tribunal de Justiça para exercer tal encargo, consoante certificado 

retro, nomeio para a realização da perícia médica, a médica Dra. SILVANA 

SPERANDIO, (...), fixo/arbitro os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), atendendo ao grau de especialização do médico perito, 

à complexidade do exame, o zelo profissional e ao local de sua 

realização.Diante disso, DETERMINO:a) a intimação da perita, com as 

advertências legais – CPC, arts. 157 e 158, inclusive acerca do disposto 

no art. 24 da Resolução 305/2014, CJF.b) a intimação das partes, através 

dos seus advogados constituídos nos autos, para que, indiquem 

assistente técnico e, ou, apresentem quesitos, em 15 dias (art. 465, 

CPC).c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos 

autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos .d) 

estabelecido e informado pela perita data, hora e local para a realização 

da perícia médica, intimem/cientifiquem as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para ciência e efetivo comparecimento 

daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;e) havendo assistentes 

técnicos nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo 

perito judicial, intimem as partes para o cumprimento do disposto no artigo 

477, §1º.Por fim, atendido integralmente o acima especificado ou sendo 

necessário decidir de maneira diversa, volte-me concluso.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72740 Nr: 5970-35.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista a recusa do perito nomeado à ref. 33, bem como 

que é do conhecimento deste Juízo que os médicos atuantes nesta 

Comarca não estão aceitando nomeação como perito judicial e 

considerando que há perita médica cadastrada no Banco de Peritos do 

Site do Tribunal de Justiça para exercer tal encargo, consoante certificado 

retro, nomeio para a realização da perícia médica, a médica Dra. SILVANA 

SPERANDIO, (...)fixo/arbitro os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), atendendo ao grau de especialização do médico perito, 

à complexidade do exame, o zelo profissional e ao local de sua 

realização.Diante disso, DETERMINO:a) a intimação da perita, com as 

advertências legais – CPC, arts. 157 e 158, inclusive acerca do disposto 

no art. 24 da Resolução 305/2014, CJF.b) a intimação das partes, através 

dos seus advogados constituídos nos autos, para que, indiquem 

assistente técnico e, ou, apresentem quesitos, em 15 dias (art. 465, 

CPC).c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos 

autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos .d) 

estabelecido e informado pela perita data, hora e local para a realização 

da perícia médica, intimem/cientifiquem as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para ciência e efetivo comparecimento 

daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;e) havendo assistentes 

técnicos nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo 

perito judicial, intimem as partes para o cumprimento do disposto no artigo 

477, §1º.Por fim, atendido integralmente o acima especificado ou sendo 

necessário decidir de maneira diversa, volte-me concluso.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72151 Nr: 5550-30.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurina da Conceição Alves
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista a recusa do perito nomeado à ref. 30, bem como 

que é do conhecimento deste Juízo que os médicos atuantes nesta 

Comarca não estão aceitando nomeação como perito judicial e 

considerando que há perita médica cadastrada no Banco de Peritos do 

Site do Tribunal de Justiça para exercer tal encargo, consoante certificado 

retro, nomeio para a realização da perícia médica, a médica Dra. SILVANA 

SPERANDIO, (...), fixo/arbitro os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), atendendo ao grau de especialização do médico perito, 

à complexidade do exame, o zelo profissional e ao local de sua 

realização.Diante disso, DETERMINO:a) a intimação da perita, com as 

advertências legais – CPC, arts. 157 e 158, inclusive acerca do disposto 

no art. 24 da Resolução 305/2014, CJF.b) a intimação das partes, através 

dos seus advogados constituídos nos autos, para que, indiquem 

assistente técnico e, ou, apresentem quesitos, em 15 dias (art. 465, 

CPC).c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos 

autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos .d) 

estabelecido e informado pela perita data, hora e local para a realização 

da perícia médica, intimem/cientifiquem as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para ciência e efetivo comparecimento 

daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;e) havendo assistentes 

técnicos nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo 

perito judicial, intimem as partes para o cumprimento do disposto no artigo 

477, §1º.Por fim, atendido integralmente o acima especificado ou sendo 

necessário decidir de maneira diversa, volte-me concluso.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69837 Nr: 3901-30.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY TIAGO ALENCAR DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista a recusa do perito nomeado à ref. 25, bem como 

que é do conhecimento deste Juízo que os médicos atuantes nesta 

Comarca não estão aceitando nomeação como perito judicial e 

considerando que há perita médica cadastrada no Banco de Peritos do 

Site do Tribunal de Justiça para exercer tal encargo, consoante certificado 

retro, nomeio para a realização da perícia médica, a médica Dra. SILVANA 

SPERANDIO(...), fixo/arbitro os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), atendendo ao grau de especialização do médico perito, 

à complexidade do exame, o zelo profissional e ao local de sua 

realização.Diante disso, DETERMINO:a) a intimação da perita, com as 

advertências legais – CPC, arts. 157 e 158, inclusive acerca do disposto 

no art. 24 da Resolução 305/2014, CJF.b) a intimação das partes, através 

dos seus advogados constituídos nos autos, para que, indiquem 

assistente técnico e, ou, apresentem quesitos, em 15 dias (art. 465, 

CPC).c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos 

autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos .d) 

estabelecido e informado pela perita data, hora e local para a realização 

da perícia médica, intimem/cientifiquem as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para ciência e efetivo comparecimento 

daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;e) havendo assistentes 

técnicos nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo 

perito judicial, intimem as partes para o cumprimento do disposto no artigo 

477, §1º.Por fim, atendido integralmente o acima especificado ou sendo 

necessário decidir de maneira diversa, volte-me concluso.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69811 Nr: 3884-91.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR WILLE DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista a recusa do perito nomeado à ref. 25, bem como 

que é do conhecimento deste Juízo que os médicos atuantes nesta 

Comarca não estão aceitando nomeação como perito judicial e 

considerando que há perita médica cadastrada no Banco de Peritos do 

Site do Tribunal de Justiça para exercer tal encargo, consoante certificado 

retro, nomeio para a realização da perícia médica, a médica Dra. SILVANA 

SPERANDIO, (...), fixo/arbitro os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), atendendo ao grau de especialização do médico perito, 

à complexidade do exame, o zelo profissional e ao local de sua 

realização.Diante disso, DETERMINO:a) a intimação da perita, com as 

advertências legais – CPC, arts. 157 e 158, inclusive acerca do disposto 

no art. 24 da Resolução 305/2014, CJF.b) a intimação das partes, através 

dos seus advogados constituídos nos autos, para que, indiquem 

assistente técnico e, ou, apresentem quesitos, em 15 dias (art. 465, 

CPC).c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos 

autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos .d) 

estabelecido e informado pela perita data, hora e local para a realização 

da perícia médica, intimem/cientifiquem as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para ciência e efetivo comparecimento 

daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;e) havendo assistentes 

técnicos nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo 

perito judicial, intimem as partes para o cumprimento do disposto no artigo 

477, §1º.Por fim, atendido integralmente o acima especificado ou sendo 

necessário decidir de maneira diversa, volte-me concluso.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69810 Nr: 3883-09.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIS PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista a recusa do perito nomeado à ref. 25, bem como 

que é do conhecimento deste Juízo que os médicos atuantes nesta 

Comarca não estão aceitando nomeação como perito judicial e 

considerando que há perita médica cadastrada no Banco de Peritos do 

Site do Tribunal de Justiça para exercer tal encargo, consoante certificado 

retro, nomeio para a realização da perícia médica, a médica Dra. SILVANA 

SPERANDIO, (...), fixo/arbitro os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), atendendo ao grau de especialização do médico perito, 

à complexidade do exame, o zelo profissional e ao local de sua 

realização.Diante disso, DETERMINO:a) a intimação da perita, com as 

advertências legais – CPC, arts. 157 e 158, inclusive acerca do disposto 

no art. 24 da Resolução 305/2014, CJF.b) a intimação das partes, através 

dos seus advogados constituídos nos autos, para que, indiquem 

assistente técnico e, ou, apresentem quesitos, em 15 dias (art. 465, 

CPC).c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos 

autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos .d) 

estabelecido e informado pela perita data, hora e local para a realização 

da perícia médica, intimem/cientifiquem as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para ciência e efetivo comparecimento 

daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;e) havendo assistentes 

técnicos nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo 

perito judicial, intimem as partes para o cumprimento do disposto no artigo 

477, §1º.Por fim, atendido integralmente o acima especificado ou sendo 

necessário decidir de maneira diversa, volte-me concluso.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68716 Nr: 3106-24.2017.811.0088
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitorino Moresco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista a recusa do perito nomeado à ref. 34, bem como 

que é do conhecimento deste Juízo que os médicos atuantes nesta 

Comarca não estão aceitando nomeação como perito judicial e 

considerando que há perita médica cadastrada no Banco de Peritos do 

Site do Tribunal de Justiça para exercer tal encargo, consoante certificado 

retro, nomeio para a realização da perícia médica, a médica Dra. SILVANA 

SPERANDIO, (...) fixo/arbitro os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), atendendo ao grau de especialização do médico perito, 

à complexidade do exame, o zelo profissional e ao local de sua 

realização.Diante disso, DETERMINO:a) a intimação da perita, com as 

advertências legais – CPC, arts. 157 e 158, inclusive acerca do disposto 

no art. 24 da Resolução 305/2014, CJF.b) a intimação das partes, através 

dos seus advogados constituídos nos autos, para que, indiquem 

assistente técnico e, ou, apresentem quesitos, em 15 dias (art. 465, 

CPC).c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos 

autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos .d) 

estabelecido e informado pela perita data, hora e local para a realização 

da perícia médica, intimem/cientifiquem as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para ciência e efetivo comparecimento 

daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;e) havendo assistentes 

técnicos nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo 

perito judicial, intimem as partes para o cumprimento do disposto no artigo 

477, §1º.Por fim, atendido integralmente o acima especificado ou sendo 

necessário decidir de maneira diversa, volte-me concluso.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68255 Nr: 2796-18.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes dos Sandos Brandolfi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista a recusa do perito nomeado à ref. 26, bem como 

que é do conhecimento deste Juízo que os médicos atuantes nesta 

Comarca não estão aceitando nomeação como perito judicial e 

considerando que há perita médica cadastrada no Banco de Peritos do 

Site do Tribunal de Justiça para exercer tal encargo, consoante certificado 

retro, nomeio para a realização da perícia médica, a médica Dra. SILVANA 

SPERANDIO(...) fixo/arbitro os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), atendendo ao grau de especialização do médico perito, 

à complexidade do exame, o zelo profissional e ao local de sua 

realização.Diante disso, DETERMINO:a) a intimação da perita, com as 

advertências legais – CPC, arts. 157 e 158, inclusive acerca do disposto 

no art. 24 da Resolução 305/2014, CJF.b) a intimação das partes, através 

dos seus advogados constituídos nos autos, para que, indiquem 

assistente técnico e, ou, apresentem quesitos, em 15 dias (art. 465, 

CPC).c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos 

autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos .d) 

estabelecido e informado pela perita data, hora e local para a realização 

da perícia médica, intimem/cientifiquem as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para ciência e efetivo comparecimento 

daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;e) havendo assistentes 

técnicos nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo 

perito judicial, intimem as partes para o cumprimento do disposto no artigo 

477, §1º.Por fim, atendido integralmente o acima especificado ou sendo 

necessário decidir de maneira diversa, volte-me concluso.DETERMINO, 

AINDA, A REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIOECONÔMICO DA REQUERENTE 

E DE SEU NÚCLEO FAMILIAR PELA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DESTE 

JUÍZO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68254 Nr: 2795-33.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERRY MARCOS RUIVO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista a recusa do perito nomeado à ref. 29, bem como 

que é do conhecimento deste Juízo que os médicos atuantes nesta 

Comarca não estão aceitando nomeação como perito judicial e 

considerando que há perita médica cadastrada no Banco de Peritos do 

Site do Tribunal de Justiça para exercer tal encargo, consoante certificado 

retro, nomeio para a realização da perícia médica, a médica Dra. SILVANA 

SPERANDIO, (...) fixo/arbitro os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), atendendo ao grau de especialização do médico perito, 

à complexidade do exame, o zelo profissional e ao local de sua 

realização.Diante disso, DETERMINO:a) a intimação da perita, com as 

advertências legais – CPC, arts. 157 e 158, inclusive acerca do disposto 

no art. 24 da Resolução 305/2014, CJF.b) a intimação das partes, através 

dos seus advogados constituídos nos autos, para que, indiquem 

assistente técnico e, ou, apresentem quesitos, em 15 dias (art. 465, 

CPC).c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos 

autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos .d) 

estabelecido e informado pela perita data, hora e local para a realização 

da perícia médica, intimem/cientifiquem as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para ciência e efetivo comparecimento 

daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;e) havendo assistentes 

técnicos nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo 

perito judicial, intimem as partes para o cumprimento do disposto no artigo 

477, §1º.Por fim, atendido integralmente o acima especificado ou sendo 

necessário decidir de maneira diversa, volte-me concluso.DETERMINO, 

AINDA, QUE A SECRETARIA CUMPRA O PENÚLTIMO PARÁGRAFO DA 

DETERMINAÇÃO DE REF. 29, INTIMANDO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

DESTE JUÍZO PARA PROCEDER À REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

SOCIOECONÔMICO DO REQUERENTE E DE SEU NÚCLEO FAMILIAR, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67013 Nr: 1953-53.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Santos Wendler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que os médicos atuantes nesta Comarca não estão 

aceitando nomeação como perito judicial, bem como que há perita médica 

cadastrada no Banco de Peritos do Site do Tribunal de Justiça para 

exercer tal encargo, consoante certificado retro, nomeio para a realização 

da perícia médica, a médica Dra. SILVANA SPERANDIO, (...), fixo/arbitro 

os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), atendendo ao 

grau de especialização do médico perito, à complexidade do exame, ao 

zelo profissional e ao local de sua realização, valor que se justifica, como 

dito, pela dificuldade em se encontrar profissional habilitado nesta região. 

Diante disso, DETERMINO:a) a intimação da perita, com as advertências 

legais – CPC, arts. 157 e 158.b) a intimação das partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, indiquem assistente técnico 

e, ou, apresentem quesitos, em 15 dias (art. 465, CPC).c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos .d) estabelecido e informado 
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pela perita data, hora e local para a realização da perícia médica, 

intimem/cientifiquem as partes, através dos seus advogados constituídos 

nos autos, para ciência e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado;e) havendo assistentes técnicos nomeados 

e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem as 

partes para o cumprimento do disposto no artigo 477, §1º.Por fim, atendido 

integralmente o acima especificado ou sendo necessário decidir de 

maneira diversa, volte-me concluso.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66674 Nr: 1679-89.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS VIRGENS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que os médicos atuantes nesta Comarca não estão 

aceitando nomeação como perito judicial, bem como que há perita médica 

cadastrada no Banco de Peritos do Site do Tribunal de Justiça para 

exercer tal encargo, consoante certificado retro, nomeio para a realização 

da perícia médica, a médica Dra. SILVANA SPERANDIO, (..), fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização.Diante disso, DETERMINO:a) a 

intimação da perita, com as advertências legais – CPC, arts. 157 e 158, 

inclusive acerca do disposto no art. 24 da Resolução 305/2014, CJF.b) a 

intimação das partes, através dos seus advogados constituídos nos 

autos, para que, indiquem assistente técnico e, ou, apresentem quesitos, 

em 15 dias (art. 465, CPC).c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já 

existente(s) nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo 

experto, encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos 

quesitos .d) estabelecido e informado pela perita data, hora e local para a 

realização da perícia médica, intimem/cientifiquem as partes, através dos 

seus advogados constituídos nos autos, para ciência e efetivo 

comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;e) 

havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem as partes para 

o cumprimento do disposto no artigo 477, §1º.Por fim, atendido 

integralmente o acima especificado ou sendo necessário decidir de 

maneira diversa, volte-me concluso.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61993 Nr: 1852-50.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Spanhol Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - 

OAB:19704/O, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que os médicos atuantes nesta Comarca não estão 

aceitando nomeação como perito judicial, bem como que há perita médica 

cadastrada no Banco de Peritos do Site do Tribunal de Justiça para 

exercer tal encargo, consoante certificado retro, nomeio para a realização 

da perícia médica, a médica Dra. SILVANA SPERANDIO(...), fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização.Diante disso, DETERMINO:a) a 

intimação da perita, com as advertências legais – CPC, arts. 157 e 158, 

inclusive acerca do disposto no art. 24 da Resolução 305/2014, CJF.b) a 

intimação das partes, através dos seus advogados constituídos nos 

autos, para que, indiquem assistente técnico e, ou, apresentem quesitos, 

em 15 dias (art. 465, CPC).c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já 

existente(s) nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo 

experto, encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos 

quesitos .d) estabelecido e informado pela perita data, hora e local para a 

realização da perícia médica, intimem/cientifiquem as partes, através dos 

seus advogados constituídos nos autos, para ciência e efetivo 

comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;e) 

havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem as partes para 

o cumprimento do disposto no artigo 477, §1º.Por fim, atendido 

integralmente o acima especificado ou sendo necessário decidir de 

maneira diversa, volte-me concluso.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56462 Nr: 337-14.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO - 

OAB:4.764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista as recusas dos peritos nomeados à ref. 39 e 61, 

bem como que é do conhecimento deste Juízo que os médicos atuantes 

nesta Comarca não estão aceitando nomeação como perito judicial e 

considerando que há perita médica cadastrada no Banco de Peritos do 

Site do Tribunal de Justiça para exercer tal encargo, consoante certificado 

retro, nomeio para a realização da perícia médica, a médica Dra. SILVANA 

SPERANDIO(...), fixo/arbitro os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), atendendo ao grau de especialização do médico perito, 

à complexidade do exame, ao zelo profissional e ao local de sua 

realização, valor que se justifica, como dito, pela dificuldade em se 

encontrar profissional habilitado nesta região. Diante disso, DETERMINO:a) 

a intimação da perita, com as advertências legais – CPC, arts. 157 e 158.b) 

a intimação das partes, através dos seus advogados constituídos nos 

autos, para que, indiquem assistente técnico e, ou, apresentem quesitos, 

em 15 dias (art. 465, CPC).c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já 

existente(s) nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo 

experto, encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos 

quesitos .d) estabelecido e informado pela perita data, hora e local para a 

realização da perícia médica, intimem/cientifiquem as partes, através dos 

seus advogados constituídos nos autos, para ciência e efetivo 

comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado;e) 

havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem as partes para 

o cumprimento do disposto no artigo 477, §1º.Por fim, atendido 

integralmente o acima especificado ou sendo necessário decidir de 

maneira diversa, volte-me concluso.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73883 Nr: 744-15.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JULIO 

CESAR PILEGI RODRIGUES, ANDREIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MONTEIRO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando o Assistente de Acusação para manifestação acerca 

do pedido de revogação de prisão de ref. 134.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73968 Nr: 6001-55.2017.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ MARTINS, JOSÉ ARLINDO DO CARMO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 436 de 610



 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÁGUAS MORAES SOUSA, CARLOS 

AUGUSTO ABICALLIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:3722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELLE ALBERT 

CARVALHO - OAB:14.220, RODRIGO FERREIRA ULIANA - OAB:15.946

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de execução provisória de sentença, formulado pela 

parte credora Braz Martins e José Arlindo do Carmo em desfavor Ságuas 

Moraes Sousa e Carlos Augusto Abicallil.

À ref. 4, foi determinada à parte autora que emendasse a inicial, 

cumprindo na íntegra o disposto no artigo 522 do CPC.

À ref. 8 a parte autora juntou documentos.

A autora foi novamente intimada a emendar a inicial (ref. 11).

À ref. 15 a parte juntou documentos.

 Pois bem. Em consulta ao sistema Apolo, verifico que a ação principal 

(código 33142) retornou a esta Comarca em 11/05/2018, bem como que 

este incidente de execução provisória foi distribuído em 28/02/2018.

Assim, considerando que se trata de pedido de execução provisória de 

sentença, bem como que deve ser juntado na ação principal, determino o 

traslado de todas as peças deste incidente para ação código 33142.

Em seguida, intimem-se os requerentes naquela ação, para que se 

manifestem, tendo em vista o teor do r. acórdão ali juntado, requerendo o 

que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Em seguida, arquive-se este processo.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-88.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO (ADVOGADO(A))

ANDRE WILLER ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos termos do art. 1º do provimento 068/2018 - CNJ, 

apresentando impugnação ou recurso, no prazo de 05 (conco) dias. Bem 

como, para informar os dados bancários para levantamento dos valores a 

maior, depositados nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000103-10.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CLAUDILEIA ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, INTIMO A PARTE AUTORA 

PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL 

DE JUSTIÇA, REQUERENDO O ENTENDER POR DIREITO NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-76.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA VALERIA FERREIRO (ADVOGADO(A))

J. BRAZ DE OLIVEIRA COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (REQUERIDO)

METALURGICA GIRASSOL EIRELI (REQUERIDO)

INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000118-76.2018.8.11.0088. REQUERENTE: J. BRAZ DE OLIVEIRA 

COMERCIO - EPP REQUERIDO: METALURGICA GIRASSOL EIRELI, INVISTA 

CREDITO E INVESTIMENTO S.A., CREDIT BRASIL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL Vistos. 

Antes de analisar o novo pedido da parte autora, determino a sua 

intimação, para que apresente ao processo comprovante da negativação 

mencionada, uma vez que embora mencione em sua petição uma certidão 

do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Protesto de Aripuanã/MT, 

esta não veio acompanhando o pedido. Cumprida a determinação, retorne 

concluso para deliberações. Intime-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 

02 de outubro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza de Direito

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1092 Nr: 49-16.2004.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO, 

NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO, ARSENIO BENEDITO SARDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÍZIO ORESTES TAMIOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO 

- OAB:1933-MT, ELIANE MORENO DA CUNHA - OAB:2296-E, MILTON 

VIZINI CORRÊA JUNIOR - OAB:3076-A, SALVADOR POMPEU DE 

BARROS FILHO - OAB:5714-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:7432/MT, CLAIRTON WALTER - OAB:34002-RS

 Código: 1092

Vistos etc.

Em razão da Sentença de Mérito que julgou improcedente os Embargos de 

Terceiro de Código nº 25412, DETERMINO o seguinte:

1) RECOLHA-SE o Mandado de Reintegração de Posse expedido nos 

autos de código nº 25412.

2) EXPEÇA-SE NOVO Mandado de Reintegração de Posse em favor dos 

autores sob o imóvel objeto da presente ação de código nº 1092.

3) NOMEIO como fiel depositário o senhor JOSÉ EDUARDO MIRANDA, CPF: 

nº 459.216.281-15.

4) DETERMINO a remoção dos bens que se encontram no imóvel, ficando 

os custos de transporte à cargo dos autores, sendo que os réus deverão 

informar ao oficial de justiça a localidade em que os bens deverão ser 

entregues. Acaso os réus não o façam no ato da reintegração de posse, 

NOMEIO o senhor José Eduardo Miranda, CPF: 459.216.281-15 como fiel 

depositário dos bens.

5) DEFIRO o reforço policial acaso necessário.

6) ACEITO a caução ofertada às fls. 774/776, sendo que após a 

conclusão da reintegração de posse, os requerentes deverão realizar a 

inscrição deste gravame na matrícula do imóvel, comprovando o 

cumprimento da ordem no prazo de 05 dias, sob pena de revogação.

7) TRASLADE-SE cópia desta decisão aos feitos em apenso.

Cumpra-se servindo a presente decisão como Mandado/Ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17874 Nr: 1747-23.2005.811.0100

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIZIO ORESTES TAMIOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE 

CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:7432/MT, CLAIRTON WALTER - OAB:34002-RS, MARCIO 

FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Carlos Palazzo - 

OAB:OAB/MT 8.157, EDGAR BIOLCHI - OAB:3536-B, EDMILSON CIRO 

GONÇALVES PRATES - OAB:OAB/MT 5.745, JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O, THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - 
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OAB:24296/O

 Código: 17874

DETERMINO a abertura de vistas aos réus para que se manifestem acerca 

da petição de fls. 899/937 no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64548 Nr: 814-30.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis - MT, BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UZIEL VALERIO MAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994 - A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 39 e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente na pessoa de 

sua advogada a se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 57623 Nr: 853-95.2015.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVAREZ ALEXANDRE BALENA, 

MARIASINHA PASINI BALENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correia de Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo o acordo judicial.

Determino a suspensão do feito até a data do pagamento da última 

parcela, qual seja 30/06/2021.

Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22752 Nr: 464-23.2009.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilene Magalhaes de Oliveira 

Rodrigues - OAB:11746/mt, SILAS AUGUSTO DE SOUZA - OAB:5122-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 Certifico que, o prazo de 30 de suspensão conforme requerido pela parte 

autora fl. 250/251 já decorreu e e visando o devido impulsionamento dos 

autos intimo a parte requerente a se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72197 Nr: 1992-77.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, RECEBO PETIÇÃO INICIAL e CONCEDO O PEDIDO 

LIMINAR para proceder a BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO GM ASTRA 

GL, PLACA JYW 3584, gasolina, RENAVAM 716340372, Chassi 

9BGTT08COXB311913, Ano 1999/1999, na cor VERMELHA, atualmente na 

posse de CLEITON RAMOS DOS SANTOS, CPF/MF 057.729.471-76, com 

residência no Assentamento Santa Lucia, Zona Rural, a 15 Km da Cidade 

de Juara/MT.Oficie-se o DETRAN/MT cientificando acerca da existência da 

presente demanda para as providências cabíveis.Intimem-se as partes 

para comparecimento em audiência de conciliação, com a presença da 

conciliadora credenciada, a ser marcada conforme disponibilidade em 

agenda pela Secretaria do Juízo.Advirta-se que o não comparecimento 

injustificado das partes à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º do 

NCPC).Cumpra-se servindo a presente dec isão como 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1092 Nr: 49-16.2004.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO, 

NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO, ARSENIO BENEDITO SARDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÍZIO ORESTES TAMIOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO 

- OAB:1933-MT, ELIANE MORENO DA CUNHA - OAB:2296-E, JOAQUIM 

LUIZ BERGER GOULART NETTO - OAB:OAB/MT 11.269, MILTON VIZINI 

CORRÊA JUNIOR - OAB:3076-A, SALVADOR POMPEU DE BARROS 

FILHO - OAB:5714-MT, THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:7432/MT, CLAIRTON WALTER - OAB:34002-RS

 Intimação da parte Requerente para que recolha a diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de Reintegração de Posse, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a  n o  e n d e r e ç o  n a  i n t e r n e t : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51596 Nr: 22-18.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Hermes - OAB:16727-0 

MT

 Vistos etc.

Deixo de conhecer bem como de apreciar os Embargos interpostos à fl. 72 

deste feito, eis que nos autos de código n.º 50586, apenso a este, já 

foram arbitrados ao advogado dativo Dr. Eder Hermes, os honorários em 

sua quantia máxima fixada pela Tabela da OAB deste Estado de Mato 

Grosso, conforme decisão de fl. 46, constante nos referidos autos, o que 

equivale ao trabalho realizado em ambos os feitos ora apensados 

(códigos 51596 e 50586).

Isso posto, estando cumpridas as diligências necessárias, DETERMINO, o 

desapensamento deste feito e, via de consequência, seu arquivamento 

com as anotações e as baixas de estilo.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66050 Nr: 1712-43.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAEL JAIME GONÇALVES, LUCAS RAFAEL 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Gil Silva - OAB:20303, 

Wellington Pereira dos Santos - OAB:10994/MT

 Intimação dos réus, nas pessoas de seus advogados, quanto a 
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expedição de carta precatória endereçada ao Juízo da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, com a finalidade de inquirição da testemunha 

REIDEVAL PINTO DE MIRANDA (ref. 278).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-55.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

VANDE RODRIGUES (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000074-55.2017.8.11.0100 Valor da causa: 

$158.48 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: VANDE RODRIGUES Endereço: QUADRA 34, LOTE 

35, LADO IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, ARCO IRIS, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, Avenida Getúlio Vargas- Centro, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para apresentar CONTRARRAZÕES no 

prazo legal. BRASNORTE, 5 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000094-12.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. A. DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000094-12.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$10,000.00 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

LUCIANO JOSE RODRIGUES Endereço: fazenda Cantagalo, s/n, zona rural, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: O. A. DA 

SILVA & CIA LTDA - ME Endereço: R. Pe. Lazareno Lanciotti, 1140, loja, 

cruzeiro, JAURU - MT - CEP: 78255-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar no prazo de 5 dias a 

cerca da certidão movimento 15161470. BRASNORTE, 5 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000036-09.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000036-09.2018.8.11.0100. REQUERENTE: FUNDACAO RADIO E TV 

EDUCATIVA DE JUINA REQUERIDO: NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação de cobrança, em que a parte autora 

sustenta que é credora da parte promovida no valor total de R$ 6.658,97, 

em relação a contratos de prestação de serviços vencidos e não pagos. 

Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, mas deixou de 

comparecer à sessão de conciliação e de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla 

defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se 

ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer 

às audiências, além de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da parte reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque 

em dúvida o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão 

contida na inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a 

revelia da parte promovida, e JULGO procedente o pedido contido na 

inicial, com o fim de CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte 

autora a importância de 6.658,97 (seis mil seiscentos cinquenta e oito 

reais e noventa e sete centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 

1º, CTN), a contar da data da citação. E assim o faço, com resolução de 

mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 5 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000022-63.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000022-63.2016.8.11.0110. REQUERENTE: SEBASTIAO MENDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Verifica-se que as petições de IDs 13526084 e 

14193787, ambas protocoladas em 16/07/2018, às 15h50min, têm pedidos 

conflitantes; vez que ora alega não ter havido acordo no processo, ora 

narra descumprimento de decisão judicial. Ademais, nos autos já existe 

certidão de trânsito em julgado (ID 13934762). Desta feita, INTIME-SE o 

autor para que, em 05 (cinco) dias, esclareça seu interesse processual. 

Campinápolis – MT, 26 de setembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000030-69.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO (ADVOGADO(A))

SAMUEL ANCAI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 22 DE NOVEMBRO DE 2018, às 12:20 horas (MT). 

Campinápolis-MT, 5 de outubro de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-07.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

TEREZA CRISTINA GOMES MIGUEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000060-07.2018.8.11.0110. REQUERENTE: TEREZA CRISTINA GOMES 

MIGUEL REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Visto, etc. Sentença->Sem 

Resolução de Mérito>Desistência Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. TEREZA CRISTINA GOMES 

MIGUEL interpôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de 

FIDC NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO, 

requerendo o pagamento da quantia de R$ 10.537,01 (dez mil e quinhentos 

e trinta e sete reais e um centavo) (Id nº 13421037), afirmando que jamais 

contraiu dívidas com a Reclamada e tão pouco firmou contrato que 

pudesse gerar débito com restrições no cadastro de inadimplentes. Antes 

da citação da requerida, requereu a desistência da presente Ação e 

consequentemente o arquivamento definitivo, tendo em vista a distribuição 

equivocada para comarca incompetente, nos moldes do art. 3º da Lei 

9.09/95 c/c art. 485, VIII, do NCPC (Id nº 13605789). Logo, motivo não há 

para a continuidade da presente Ação. Dispositivo. Isto posto, opino pela 

Extinção sem julgamento de mérito do processo, com fulcro no artigo 485, 

VIII do NCPC, determinando o arquivamento dos presentes autos. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Homologo por sentença a 

decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 28 de Agosto de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-27.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS (ADVOGADO(A))

MARIA PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000005-27.2016.8.11.0110. REQUERENTE: MARIA PEREIRA SANTANA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Visto, etc. Com resolução do mérito->Não 

acolhimento dos embargos de declaração Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, opostos por MARIA PEREIRA SANTANA em face de TIM 

CELULAR S/A, da sentença proferida Id nº 11062908, afirmando, em 

suma, omissão e obscuridade do Juízo, visto que teria sido omisso quanto 

ao pedido de Liminar para reestabelecer o serviço que foi concedido no 

Despacho de ID 4700762. Decido. Embargos formal e tempestivamente 

apresentados. DO MÉRITO Em que pese às razões invocadas pela 

Embargante, entendo que não é caso de acolhimento do pleito. Isso porque 

os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do Código de 

Processo Civil e têm como objetivo acabar com obscuridade, contradição, 

omissão e para correção de erro material. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o.” Diante disso, consigno que, 

esclarecer a questão acerca da omissão e obscuridade suscitada em 

Embargos quanto ao pedido de Liminar para restabelecer o serviço que foi 

concedido no Despacho de ID 4700762 em 30/01/2017, observo que 

motivo não há para tal pleito, uma vez que, a sentença questionada 

mencionou expressamente a confirmação da liminar, trecho extraído da 

sentença de Id nº 11062908: “(..)Ante o exposto, opino pela confirmação 

da medida liminar concedida no Id. 4700762 e alteração, do valor da causa 

ex officio para a quantia de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil e quatrocentos 

e oitenta reais), e, no mérito, sugiro a parcial procedência dos pedidos da 

peça inicial, resolvendo o mérito da ação, com arrimo no art. 487, inc. I, do 

CPC, para: a) condenar a parte requerida a indenizar a parte autora pelos 

danos materiais causados, no importe de R$ R$ 59,54 (cinquenta e nove 

reais e cinquenta e quatro reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, a 

contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a incidir a partir do 

pagamento dos títulos; b) condenar a empresa ré a pagar a autora a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, 

acrescidos de juros moratórios de 1,0%, a contar da citação, e correção 

monetária pelo índice INPC, a partir da data do arbitramento.(...)” Quanto à 

multa por descumprimento de liminar não cabe discussão de tal matéria por 

meio dos embargos de declaração, mormente porque já fora deferida 

anteriormente e a sua aplicação deve ser pleiteada em ato processual 

próprio, pois não evidenciada qualquer omissão na sentença combatida. A 

parte Embargada não apresentou resposta aos embargos conforme 

intimação (Id.12133225) e certidão (Id. 14538918). Quanto à possibilidade 

da aplicação de embargos de declaração com efeitos infringentes, para a 

modificação de sentença, deve ser restrita, sendo apenas cabíveis 

quando resultam direta e automaticamente da alteração de uma lacuna ou 

contradição judicial, não se admitindo, portanto, que os embargos sejam 

usados como sucedâneo recursal, a fim de que o Juízo, ao analisá-lo, 

altere o mérito decisório, frustrando-se assim a essência dos embargos. 

Conforme Jurisprudência do Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. 

PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. - Os Embargos de Declaração são o 

recurso cabível para sanar problemas intrínsecos à decisão atacada. Isso 

implica dizer que deve ser identificada alguma omissão, contradição ou 

obscuridade dentro da própria decisão. - Em momento algum o recorrente 

demonstra ter havido qualquer vício a ser sanado. Ademais, não há que 

se falar em omissão, contradição ou obscuridade do aresto, vez que 

todas as questões foram definidas, com base no quanto argumentado no 

apelo ofertado. - Não é possível, mediante embargos de declaração, 

revisar-se a decisão atacada. Igualmente, não é cabível a sua 
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modificação, com alteração de sua substância ou sentido. - Ausentes 

esses vícios, inevitável a rejeição. (Classe: Embargos de 

Declaração,Número do Processo: 0000035-90.1995.8.05.0269/50000, 

Relator (a): Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 

06/12/2017 ). (TJ-BA - ED: 00000359019958050269 50000, Relator: 

Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

06/12/2017). Negritei. DISPOSITIVO DIANTE DO EXPOSTO, opino por NÃO 

ACOLHER os Embargos de Declaração (Id nº 11160423), mantendo a 

sentença (Id nº 11062908) integralmente. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Homologo por sentença a decisão 

da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Cumpra-se. Campinápolis – MT, 28 de Agosto de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-13.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

EMIVAL PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

IANDRA SANTOS MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000090-13.2016.8.11.0110. REQUERENTE: EMIVAL PEREIRA DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG Visto,etc. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Decido. Cuida-se 

de Ação de Indenização ajuizada por EMIVAL PEREIRA DA COSTA em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e BANCO BMG S/A. De plano, passo 

ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução probatória. O caso em deslinde trata-se de 

pretensão do reclamante a indenização por danos materiais e morais, no 

importe de R$ 23.670,50 (vinte e três mil, seiscentos e setenta reais e 

cinquenta centavos), por alegação de ter uma única divida contraída e que 

se encontra pontualmente paga junto ao Banco do Brasil S/A, porém tem 

sido indevidamente cobrado e seu nome negativado pelos Bancos Pan e 

BMG. Alega que o único financiamento que realizou ocorreu em 2011, no 

Banco do Brasil, referente ao contrato n° 784150820, com desconto em 

folha de pagamento, no qual só restam três parcelas a serem pagas, no 

valor de R$ 293,15 (duzentos e noventa e três reais e quinze centavos). 

Nega conhecimento de qualquer relação entre os Bancos do Brasil e BMG, 

não sabendo o motivo da dívida contraída, sendo que a única que conhece 

fora feita com o Banco do Brasil S/A, e que está sendo pontualmente 

paga. Contudo afirma estar sendo cobrado pelo Banco BMG S/A, alegando 

ainda ter tomado conhecimento de que o Banco do Brasil S/A com quem 

contratou o financiamento, não estava repassando o dinheiro para o 

segundo. Preliminar. Da falta de interesse de agir do requerente em 

relação ao requerido Banco do Brasil S/A, e ilegitimidade passiva por não 

haver qualquer prova razoável nos autos de que houve o ato ilícito 

indenizável praticado pelo Banco, e em análise conjunta com documentos 

aportados pelos requeridos, demonstrando não ter o Banco do Brasil S/A 

cobrado nenhuma quantia indevida, tampouco incluiu o nome do 

requerente no cadastro de inadimplentes, observo que não possui 

legitimidade passiva ad causam em relação ao contrato de empréstimo 

consignado firmado com o Banco BMG S/A objeto da lide, conforme 

contrato Id nº 11146481. Vejamos entendimento dos Tribunais: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. O BANCO BMG S/A NÃO POSSUI LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO FIRMADOS COM O BANCO BGN S/A. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA RECONHECIDA. FEITO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. APELAÇÃO 

PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076971365, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da 

Silva, Julgado em 04/04/2018). (TJ-RS - AC: 70076971365 RS, Relator: 

Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 04/04/2018, Décima 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

06/04/2018). Negritei. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, em face 

do reclamado Banco do Brasil S/A, com fulcro no art. 485, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Do mérito. O reclamante no corpo da sua 

impugnação, afirma que: “(...)Diante da complexidade do caso e 

entendimentos surgidos no decorrer da ação, complementação das 

informações prestadas na narração dos fatos da exordial e ao mesmo 

tempo a correção de equívocos evitar prejuízos ao Direito do Autor.(...)” 

Trecho extraído da Impugnação (Id nº 5120040). Negritei. Modificando 

substancialmente o conteúdo dos fatos narrados inicialmente. Trecho 

extraído da inicial: “(...)A indignação move o Autor uma vez que o único 

financiamento que realizou ocorreu em 2011 no Banco do Brasil no 

contrato nº 784150820, com desconto em “folha de pagamento”, conforme 

cópia em anexo que comprova o efetivo pagamento do débito. Na época 

foi contratado o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para ser descontado 

em folha de pagamento em 60 parcelas iguais de R$ 293,15 (duzentos e 

noventa e três reais e quinze centavos), totalizando R$ 17.589,00 

(Dezessete mil e quinhentos e oitenta e nove reais). Porém Excelência o 

requerente desconhece qualquer vinculação entre o banco do Brasil e 

banco BMG, todavia cabe aos requerentes esclarecerem porque a divida 

contraída e pontualmente paga junto ao Banco do Brasil esta sendo 

indevidamente cobrada pelo Banco BMG, sendo que essa situação trouxe 

uma inconveniente inquietude ao Autor, já que não fazia idéia por onde 

começa a tentar resolver tamanho desrespeito com o consumidor.

(...)”Negritei. E o trecho extraído da Impugnação: “(...)O cerne desta inicial 

tem assento no fato do Requerente ter empréstimo consignado com o 

Banco BMG que com a parcela de R$283,19 que eram descontados em 

sua folha de pagamento junto ao Estado de Mato Grosso.(...)”Negritei. 

Entretanto, entendo que a modificação dos fatos da inicial, no momento da 

impugnação, encontra-se precluso, cabendo apenas a invocação de 

matérias limitadas a fatos supervenientes, ou a questões de ordem 

pública, o que não é o caso. Da análise dos documentos acostados aos 

autos, verifico que o reclamante não possui os direitos pleiteados. A rigor, 

competia o reclamante demonstrar inegavelmente o direito pleiteado, 

motivo pelo qual, de acordo com a regra insculpida no artigo 373, inciso I, 

do CPC, não provando o fato constitutivo de direito, resta improcedentes 

os pedidos. Igualmente, a doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a 

teoria do ônus da prova a todos os processos e ações, atendidas, 

certamente, as peculiaridades de uns e de outros. A propósito, as regras 

do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se 

devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes 

enseja, por causa da atividade probatória. Assim, o atual Código de 

Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova: a reclamante, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito e, a ré, à existência de fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da reclamante. Dessa forma, 

a reclamante não se desincumbiu de seu encargo no transcorrer da lide, 

nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Ao 

contrário, o reclamado BANCO BMG S/A, trouxe aos autos contrato objeto 

da lide celebrado entre as partes evidenciando a relação jurídica entre as 

partes e a livre manifestação de vontade do reclamante, uma vez que, sua 

assinatura consta no instrumento contratual de Id nº 11146363 com data 

de 05/05/2010, anterior à data do único contrato que afirmou conhecer. 

Consigne-se também que este ônus da prova é de inteira responsabilidade 

da parte reclamada, ante hipossuficiência do consumidor em fazer a prova 

relativa ao desconhecimento do empréstimo que ocasionou a negativação 

de seu nome, conforme a regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC e art. 6, 

inc. VIII, do CDC, ônus do qual se desincumbiu. Não provando o reclamante 

os fatos narrados por ele na inicial, e face às provas juntadas aos autos, 

não há como proceder aos pedidos de dano moral e desconstituição da 

dívida. Dispositivo. Assim, opino pela ilegitimidade passiva, em face da 

parte reclamada Banco do Brasil S/A, com fulcro no art. 485, inciso IV do 

Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução de mérito. 

Opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda com relação ao 

Banco BMG S/A, com fundamento no artigo 487, I do CPC, extinguindo o 

feito com resolução do mérito. Opino ainda pela revogação da tutela Id nº 

4618935. Sem custas e honorários, conforme inteligência do artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lys Meire 

Toda Paiva Juíza Leiga Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis – MT, 29 de Agosto de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500010-77.2014.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA (ADVOGADO(A))

EVALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

0500010-77.2014.8.11.0110. REQUERENTE: EVALDO ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, verifico que foi aprovado plano de recuperação 

judicial da empresa executada – OI S.A, conforme decisão proferida no dia 

08/01/2018, do juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro/RJ, nos autos do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001. O teor 

do art. 6°, § 4°, da Lei n° 11.101/2005, dispõe que na recuperação judicial 

a suspensão da execução individual em nenhuma hipótese excederá o 

prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, contados do 

deferimento do processamento da recuperação. Segundo estabelece o 

art. 59 do mesmo Diploma Legal, o crédito em execução individual que for 

precedente ao deferimento do plano de recuperação judicial será objeto de 

novação. Verifica-se que a lei dispõe expressamente sobre a suspensão 

das execuções individuais frente ao processamento da Recuperação 

Judicial, porém, nada esclarece sobre o prosseguimento destas 

execuções após a decisão que concede judicialmente a recuperação, ou 

seja, se as execuções individuais devem permanecer suspensas ou ser 

extintas. Essa questão foi objeto de análise no julgamento do Recurso 

Especial 1.272.697/DF, que tramitou perante o Superior Tribunal de Justiça, 

tendo como relator o Ministro Luís Felipe Salomão, o qual evidenciou a 

distinção entre o processamento da Recuperação e a aprovação do Plano 

de Recuperação Judicial, esclarecendo que a suspensão apresentada na 

lei só pode ser considerada até a aprovação do Plano, de modo que após 

a mencionada aprovação, o crédito é novado, devendo ser satisfeito de 

acordo com as condições estabelecidas no plano. No julgado, pacificou-se 

o entendimento de que, em caso de descumprimento do plano dentro do 

período previsto de dois anos (art. 59), será decretada a falência da 

empresa recuperanda ou, se descumprido o plano em prazo posterior, o 

credor habilitado no plano de recuperação poderá requerer a execução da 

decisão que aprovou o plano, valendo-se de título executivo judicial, 

conforme disposto no art. 59, § 1º, da lei. 11.101/05, ou requerer a 

falência. Trago a baila o posicionamento do STJ: DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. 

EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da 

obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há 

possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de 

recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que 

haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a 

obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é 

decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito 

no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, 

DJe 18/06/2015) DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. 

APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. 

NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, 

definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor 

do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado 

em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, 

em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o 

plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático 

das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (REsp 1212243/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 29/09/2015) 

Note-se que não há a possibilidade de retomada das execuções 

individuais após a decisão que autoriza o plano de recuperação judicial, 

tendo em vista que as condições antes pactuadas foram novadas (artigo 

59, caput, da lei n. 11.101/05) e só terão seus direitos e garantias 

reconstituídas caso seja decretada a falência. Nesse sentido: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - CRÉDITO PRECEDENTE AO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCLUSÃO – NOVAÇÃO - 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Resultando evidenciado que o crédito em 

execução, precedente ao deferimento do Plano de Recuperação Judicial 

da agravante e neste incluído, restou submetido a novação, nos termos do 

art. 59 da Lei de Falências, imperiosa se faz a extinção da ação executiva, 

eis que desaparecida a obrigação original, na qual se embasa. TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DÉCIMA SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL – AGRAVO N° 1.0024.05.581928-8/004 - COMARCA DE 

BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): CALÇADOS SAN MARINO LTDA - 

AGRAVADO(A)(S): ARTWORK COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA - 

RELATOR: EXMO. SR. DES. NILO LACERDA. Com efeito, seria irrazoável 

deferir o pedido de recuperação judicial e ao mesmo tempo autorizar o 

prosseguimento das execuções individuais, porquanto, segundo dispõe o 

art. 47 da Lei n° 11.101/2005, a finalidade da medida é justamente 

“viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego 

dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica”. Assim, considerando-se que há decisão concedendo a 

recuperação judicial da empresa devedora nos autos em trâmite no juízo 

da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, a presente 

execução extrajudicial deve ser extinta, podendo o credor requerer a 

execução da decisão que aprovou o plano ou requerer a falência da 

empresa, conforme alhures demonstrado. Ante o exposto, com 

fundamento nas disposições do artigo 924, inciso III, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o feito sem apreciação do mérito da causa. 
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Determino a expedição de certidão de crédito em favor da parte 

exequente. Sem custas e honorários. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa 

no Cartório do Distribuidor e arquivem-se os presentes autos. Publique-se. 

Cumpra-se. Intimem-se. Campinápolis/MT, 30 de agosto de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-26.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES (ADVOGADO(A))

ELENICE CALACIO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000018-26.2016.8.11.0110. REQUERENTE: ELENICE CALACIO DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Inicialmente, constato que a parte autora reprisou a petição de Id. 6104441 

quando juntou aos autos a petição de Id. 11326584, incluindo apenas o rol 

de testemunhas para a oitiva em audiência de instrução. Em razão disso, 

tendo o pedido de tutela de urgência já sido analisado, e indeferido, 

mantenho integralmente a decisão de Id. 5809599, por seus próprios 

fundamentos. Defiro a produção de prova oral, consistente nos 

depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de NOVEMBRO de 2018, às 

15h00min. Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação 

de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, 

profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e 

endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de 

preclusão; As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada 

parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabem aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 34, da Lei n° 9.099/95). Caso seja arrolada testemunha 

residente em outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva 

pessoa comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta 

precatória para inquirição, com prazo de 60 (sessenta) dias para 

cumprimento do ato, na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado. Intimem-se, requerente e requerido, bem como seus 

patronos para comparecerem em audiência. Anoto as testemunhas já 

indicadas pela autora no Id. 11326584. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campinápolis – MT, 30 de agosto de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-89.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

OTERCINDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000061-89.2018.8.11.0110. REQUERENTE: OTERCINDO FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 

MATO GROSSO Vistos. Decisão->Determinação Trata-se de Ação de 

Reparação de Danos Materiais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por OTERCINDO FRANSCICO DA SILVA em face de SINDICATO DOS 

SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS DE MATO GROSSO - SINDSEP. Narra o 

autor que foi associado junto ao requerido, no entanto, em razão de 

problemas de saúde optou pela desfiliação para utilização do valor da 

mensalidade com outros “gastos mais emergenciais”. Aduz ter 

comunicado expressamente o requerido solicitando sua desfiliação, no 

entanto, este não teria atendido seu pedido e efetuado novamente a 

cobrança da mensalidade. Alega o requerente que tal conduta do 

requerido lhe impusera prejuízo nas esferas patrimonial e moral, portanto, 

ajuizou a presente demanda, buscando inclusive, a concessão de tutela 

de urgência para que cessem os descontos realizados em seu salário. É o 

breve relato dos fatos. Decido. Verifica-se que a petição inicial apresenta 

defeito capaz de dificultar o julgamento de mérito, de acordo com o 

descrito no art. 321 do CPC. Em razão disso, determino: 1. Emende, a parte 

autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, em 15 (quinze 

dias), sob pena de indeferimento da petição inicial; 2. Indico com precisão 

o que dever ser corrigido ou completado: a) Esclarecer se o autor possui 

residência neste município de Campinápolis, a fim de se aferir a 

competência territorial, visto que narra residir em Paranatinga/MT e a 

petição inicial foi dirigida ao Juízo do Juizado Especial de Cuiabá/MT. 

Expirado o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis – MT, 11 de setembro de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500011-28.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLERIA DA SILVA (REQUERENTE)

IANDRA SANTOS MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

0500011-28.2015.8.11.0110. REQUERENTE: MARIA CLERIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Decisão->Recebimento->Recurso 

Recebo o recurso inominado no efeito devolutivo[1], com fulcro no artigo 

43 da Lei 9.099/95, visto que o recorrente não demonstrou de forma 

efetiva a existência dano irreparável com a eventual execução provisória. 

Considerando que a parte recorrida foi intimada para oferecer resposta, 

tendo apresentado contrarrazões Id 14754683. Remetam-se os autos à 

Turma Recursal Única, intimando-se as partes, com as cautelas de estilo. 

Campinápolis – MT, 28 de agosto de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto [1] ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo 

prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX 

Encontro - Maceió-AL).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500051-10.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

KENIA CRISTINA BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

0500051-10.2015.8.11.0110. REQUERENTE: VANDERLEI FERNANDES DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, 

do CDC. Intime-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestarem se pretendem produzir provas em audiência de instrução, 

nos termos do art. 33 da Lei 9.099/95. Campinápolis – MT, 1 de agosto de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500049-40.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

0500049-40.2015.8.11.0110. REQUERENTE: JOSE CARLOS DE LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Decisão->Recebimento->Recurso Defiro a justiça gratuita 
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conforme requerido id 13101379. Recebo o recurso inominado no efeito 

devolutivo[1], com fulcro no artigo 43 da Lei 9.099/95, visto que o 

recorrente não demonstrou de forma efetiva a existência dano irreparável 

com a eventual execução provisória. Considerando que a parte recorrida 

foi intimada para oferecer resposta, tendo apresentado contrarrazões id 

13766671. Remetam-se os autos à Turma Recursal Única, intimando-se as 

partes, com as cautelas de estilo. Campinápolis – MT, 1 de agosto de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto [1] ENUNCIADO 166 - 

Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do 

recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - Maceió-AL).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500042-48.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ITAMAR DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

KENIA CRISTINA BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

0500042-48.2015.8.11.0110. REQUERENTE: JOSE ITAMAR DA SILVA 

ARAUJO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Decisão->Determinação. 

Em análise aos autos verifica-se que o feito foi sentenciado realizando a 

homologação do acordo entabulado pelas partes (Id. 1989341), bem como 

que a parte reclamada realizou o depósito dos valores devidos 

(Id.686844). Ainda, a parte autora pugnou (Ids. 692481 e 1088112) pela 

expedição de alvará judicial para levantamento dos valores vinculados aos 

autos, informando os dados bancários: Conta Corrente 27.276-0, Agência 

3035-X, Banco do Brasil, CPF: 966.388.771-00. Expeça-se o devido alvará 

judicial eletrônico, conforme Resolução 11/2014 no SISCONDJ, para 

levantamento do valor depositado. Transcorrido o prazo recursal da 

presente decisão, e não havendo manifestação das partes, determino a 

expedição do alvará eletrônico após 02 (dois) dias úteis, conforme o art. 

1°, §1 do provimento n. 68 de 03 de maio de 2018. Após, arquivem-se com 

as cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. À secretaria, 

para providências. Campinápolis – MT, 15 de agosto de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000009-93.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES (ADVOGADO(A))

HELENA MARIA CAIXETA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 22 de novembro de 2018 , às 12:40 horas (MT). 

Campinápolis-MT , 5 de outubro de 2018. WANESSA DOS PASSOS 

FARIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

34371726

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500047-70.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS (ADVOGADO(A))

ANTONIO BRUNES ALVES DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

0500047-70.2015.8.11.0110. REQUERENTE: ANTONIO BRUNES ALVES 

DOS REIS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem se pretendem produzir provas em audiência de 

instrução, nos termos do art. 33 da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Campinápolis 

– MT, 11 de setembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000053-49.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

KASSIA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000053-49.2017.8.11.0110. REQUERENTE: KASSIA MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Visto, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminar. DA NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO FEITO – DOS 

RECURSOS ESPECIAIS 1.525.134 E 1.525.174. Afasto a preliminar 

suscitada, em consonância com a Jurisprudência colacionada do Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA MÓVEL. 

INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. APONTE NEGATIVO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. DECISÃO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA 

DEMANDA EM RAZÃO DA AFETAÇÃO DO JULGAMENTO PELO EGRÉGIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA/REPETITIVO 954 (REsp 

1525174/RS e REsp 1.525.134/RS). Autor que alega a desafetação dos 

processos que envolvem empresas de telefonia por cobrança indevida, 

valores pagos a mais, repetição de indébito. Com efeito, o objeto recursal 

não se encontra inserido nos limites da suspensão de processamento, 

determinada pelo Ministro Luis Felipe Salomão nos autos do Recurso 

Especial n. 1.525.174/RS, quando este foi afetado ao rito de recurso 

repetitivo. Isso porque, em 22/06/2016, o Eminente Relator reviu seu 

posicionamento, restringindo o sobrestamento aos casos de alteração do 

pacote de serviços prestados, no que diz respeito à telefonia fixa. In casu, 

o agravante alega não ter relação jurídica com a empresa ré e que a 

inserção de seu nome em cadastro restritivo de crédito se deu de forma 

indevida, buscando, pois, compensação por dano moral. Depreende-se, 

pois, do narrado, não ocorrer a subsunção do conteúdo litigioso deste 

recurso ao objeto da suspensão deferida pela Corte Nacional, impondo-se 

o prosseguimento do feito. Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-RJ - AI: 

00687661320178190000 RIO DE JANEIRO CAMPO GRANDE REGIONAL 2 

VARA CIVEL, Relator: WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de 

Julgamento: 08/03/2018, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, 

Data de Publicação: 09/03/2018). Negritei. Mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE LIMINAR proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, 

sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A parte reclamante afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão 

do seu nome junto ao sistema de proteção de credito, negando qualquer 

relação que possa ter justificado a conduta da ré e a negativação no valor 

R$ 210,61 supostamente gerado pelo contrato n° 5027054560, incluso nos 

órgãos de restrição em 26/08/2016 (Id 9074670). Assim, alega como fato 
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constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, contudo a parte ré 

deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente porque 

não trouxe aos autos nenhum contrato assinado pela parte autora. Ora, a 

parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a ela 

competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de 

cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Ocorre que, a parte ré não trouxe aos autos 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove 

a existência de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da 

dívida, significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Em Audiência de Conciliação (Id 10264030), dada à palavra a 

requerida conforme trecho extraído: (...)considerando a fraude constatada 

pela companhia(...). Negritei. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal: APELAÇÃO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALOR. FIXAÇÃO. RAZOÁVEL. 

MINORAÇÃO. 1. Gera danos morais in re ipsa a inscrição indevida em 

órgãos de proteção ao crédito. 2. O valor indenizatório deve ser aferido 

com moderação e proporcionalidade ao dano causado, a fim de que não 

se estimule reparação além do razoável e enriquecimento indevido. Se o 

valor arbitrado extrapola os parâmetros para fixação dos danos morais, 

deve ser reduzido para patamar condizente à realidade dos autos. 3. 

R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( T J - D F 

07321485820178070001 DF 0732148-58.2017.8.07.0001, Relator: ANA 

CANTARINO, Data de Julgamento: 19/04/2018, 8ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no PJe : 23/04/2018 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.).Negritei. Assim, demonstrada a relação de causalidade entre 

a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o 

quantum indenizatório. Insta salientar que a parte reclamante não possui 

quaisquer outras negativações em seus dados, razão pela qual não se 

aplica a Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

Sabe-se que a reparação de danos morais visa minimizar a dor da vítima, 

proporcionando-lhe satisfação, sem importar em enriquecimento indevido. 

De outro norte, a condenação retrata punição ao ofensor, objetivando 

dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de novos ilícitos. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Levando em 

conta esses parâmetros, e por tudo mais que se vê dos autos, a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se eficaz para compensar 

pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações pela parte 

reclamada, sempre levando em conta os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Em relação à litigância de má-fé, entendo que não deve 

ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito 

constitucional de ação. Dispositivo. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento 

de PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do 

débito mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada; - CONFIRMAR 

a Liminar deferida na decisão (Id nº 9460995), para torná-la definitiva. - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Homologo por sentença a 

decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 11 de setembro de 2018. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-71.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS (ADVOGADO(A))

ROZELENE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000015-71.2016.8.11.0110. REQUERENTE: ROZELENE DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto. Intimem-se as partes para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

se pretendem produzir provas em audiência de instrução ou interesse no 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 33 da Lei 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de despacho à homologação do Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga 

Homologo o projeto de despacho da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Campinápolis – MT, 11 de setembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000056-04.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000056-04.2017.8.11.0110. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS 

OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Sentença>Com resolução de 

mérito>Procedência. Visto, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminar. DA NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO FEITO – DOS 

RECURSOS ESPECIAIS 1.525.134 E 1.525.174. Afasto a preliminar 

suscitada, em consonância com a Jurisprudência colacionada do Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA MÓVEL. 

INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. APONTE NEGATIVO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. DECISÃO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA 

DEMANDA EM RAZÃO DA AFETAÇÃO DO JULGAMENTO PELO EGRÉGIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA/REPETITIVO 954 (REsp 

1525174/RS e REsp 1.525.134/RS). Autor que alega a desafetação dos 

processos que envolvem empresas de telefonia por cobrança indevida, 

valores pagos a mais, repetição de indébito. Com efeito, o objeto recursal 

não se encontra inserido nos limites da suspensão de processamento, 

determinada pelo Ministro Luis Felipe Salomão nos autos do Recurso 

Especial n. 1.525.174/RS, quando este foi afetado ao rito de recurso 

repetitivo. Isso porque, em 22/06/2016, o Eminente Relator reviu seu 

posicionamento, restringindo o sobrestamento aos casos de alteração do 

pacote de serviços prestados, no que diz respeito à telefonia fixa. In casu, 

o agravante alega não ter relação jurídica com a empresa ré e que a 

inserção de seu nome em cadastro restritivo de crédito se deu de forma 

indevida, buscando, pois, compensação por dano moral. Depreende-se, 

pois, do narrado, não ocorrer a subsunção do conteúdo litigioso deste 

recurso ao objeto da suspensão deferida pela Corte Nacional, impondo-se 

o prosseguimento do feito. Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-RJ - AI: 

00687661320178190000 RIO DE JANEIRO CAMPO GRANDE REGIONAL 2 

VARA CIVEL, Relator: WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de 

Julgamento: 08/03/2018, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, 

Data de Publicação: 09/03/2018). Negritei. Mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 
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PEDIDO DE LIMINAR proposta pela reclamante em desfavor da reclamada, 

sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Analisando os elementos e as 

circunstâncias que envolvem a lide, entendo que razão assiste à parte 

autora. A autora afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão 

do seu nome junto ao sistema de proteção de credito, negando qualquer 

relação que possa ter justificado a conduta da ré e a negativação no valor 

R$ 239,59 supostamente gerado pelo contrato n° 1172562757, incluso nos 

órgãos de restrição em 16/08/2015 (Id 9364925). Alegando em suma, a 

ilegalidade da negativação, contudo a parte reclamada deixou de trazer 

aos autos documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, ou seja, poderia ter trazido aos autos 

o contrato assinado pela parte autora. Destarte, a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete à reclamada 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Não é demais lembrar 

que, neste conflito de interesses, figura, de um lado, uma renomada 

empresa, dotada de todas as possibilidades de produção de prova, e de 

outro o particular, que se encontra na categoria de consumidor. Assim, 

este particular, não tendo a reclamante, segundo de modo verossímil 

afirma, contraído a obrigação de pagamento, sendo ela parte nitidamente 

hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da reclamada a 

comprovação de que o reclamante participou da transação comercial, nos 

exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não 

se podendo, além do mais, exigir, daquele que alega, prova de fato 

negativo: São direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 

Portanto, inexistindo prova da regularidade do débito, de modo que há ato 

ilícito configurado. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in 

verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Contudo, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da 

responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de 

serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou 

culpa para emergir o dever de indenizar. Os danos que incidem sobre a 

vítima, caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de demonstração, 

de maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento. Insta salientar que a parte reclamante não 

possui quaisquer outras negativações em seus dados, razão pela qual 

não se aplica a Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

(STJ). Sabe-se que a reparação de danos morais visa minimizar a dor da 

vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em enriquecimento 

indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao ofensor, 

objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de novos 

ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se eficaz 

para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Dispositivo. Pelo exposto, 

OPINO pelo julgamento de PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela 

parte reclamada; - CONFIRMAR a Liminar deferida na decisão (Id nº 

9553586), para torná-la definitiva. - CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização 

por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir da presente data e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento 

danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lys Meire Toda Paiva 

Juíza Leiga Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 11 de 

setembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-42.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES BARBACENA (REQUERENTE)

IANDRA SANTOS MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000004-42.2016.8.11.0110. REQUERENTE: ANDRE RODRIGUES 

BARBACENA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - 

Da Incompetência do Juízo. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo 

para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, posto que 

as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação 

da questão. Mérito. A priori, determino de ofício a correção do valor da 

causa, na forma do art. 292, §3º do NCPC, por verificar que o montante 

atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito econômico 

pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a 

pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, considerando o 

silêncio eloquente da parte autora, entendo que sua pretensão reparatória 

se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Trata-se de 

ação declaratória negatória de dívida c.c. reparação de danos morais com 

pedido de antecipação da tutela, promovida por ANDRE RODRIGUES 

BARBACENA, em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A requerendo, em síntese, a declaração de inexistência do 

débito no valor de R$ 452,60 (Quatrocentos e cinquenta e dois Reais e 

sessenta centavos), bem como a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. Os pedidos são 

procedentes. A lide se deu em razão da cobrança, feita pela promovida 

em Janeiro/2016, dizendo referir à multa e valores retroativos referentes a 

leituras que não foram registradas anteriormente, em decorrência de 

suposta violação no medidor de energia elétrica instalado na residência da 

Requerente. Aduz o requerente que solicitou à requerida, no dia 

15/05/2015, conforme número de protocolo 0720151593759855, mudança 

de medidor de energia da parede da casa para um novo muro que foi 

construído. Sendo que o serviço foi realizado pela requerida e neste 

momento não se observou nenhuma anormalidade e que passado algum 

tempo, a requerida retornou a residência do autor, informando que o 

medidor seria substituído, pois o mesmo era muito antigo (mais de 18 anos) 

por um modelo mais moderno, momento em que foi verificado a ausência 

de lacre e alteração do medidor, por isso foi encaminhado a perícia 

conforme demonstrado no Termo de Ocorrência e Inspeção anexo 

08/2015 Id nº 472292. Frisa-se que a Audiência de Conciliação restou 

prejudicada (Id nº 1020084) e não houve impugnação conforme certidão Id 

nº 1650087. Devidamente citada, aduziu a requerida, em sede de 

contestação (Id nº 816650), a inexistência de dano moral, eis que, 

detectaram existência de irregularidade, requerendo em pedido 

contraposto condenação da Requerente ao pagamento da quantia de R$ 

536,47 (quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos) a 

serem acrescidos de juros e correção monetária a partir do vencimento da 

fatura. Houve a inversão do ônus da prova por decisão (Id nº 4792961), 

contudo, saliento que a requerida não se desincumbiu do ônus do artigo 

373, II do Código de Processo Civil, restando incontroversos, nos termos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 446 de 610



do artigo 374, III, do mesmo diploma, os fatos e documentos da exordial. 

Não obstante, a reclamada limitou-se a afirmar que não houve ato ilícito 

indenizável, porém, não trouxe aos autos prova robusta da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, não 

foram juntados aos autos quaisquer documentos, ou outro tipo de prova, 

que corroborasse com o alegado em sede de contestação, e, quando 

instada a se manifestar sobre a produção de provas em Audiência de 

instrução, informou que não possui interesse na produção de provas, seja 

pela forma documental ou testemunhal, pugnando-se pelo Julgamento 

Antecipado da Lide (Id nº 10105910). Ademais, diante da não 

comprovação de cobrança legítima, entendo que a declaração de 

inexistência de débito é medida que se impõe. Considerando os fatos 

narrados na vestibular, e a ausência de argumentos apresentados na 

peça contestatória que justificariam a cobrança, e tocante aos pedidos do 

autor, entendo que a promovida não comprovou os motivos ocasionadores 

do ato ilícito praticado, logo, a condenação em danos morais é medida de 

rigor. Ademais, tal fato resultou em ato ilícito violador dos direitos do 

consumidor, as cobranças e constrangimento que fora submetida a 

Requerente, sendo uma obrigação inexistente, refletindo em agressão à 

honra, à moral e à imagem da Autora, motivo porquanto, estando 

preenchidos os seus requisitos, o dano moral punitivo deve ser aplicado. 

Segundo entendimento recente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 

CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO 

MORAL. SUCUMBÊNCIA. Ação declaratória de nulidade cumulada com 

indenizatória fundada na cobrança ilegal pela Ré a fim de recuperar 

consumo por suposta fraude no relógio medidor de energia elétrica. O 

Termo de Ocorrência de Irregularidade elaborado pela prestadora do 

serviço é insuficiente a provar o alegado vício no relógio medidor de 

energia elétrica porque produzido de forma unilateral, sem o crivo de 

contraditório, inexistindo nos autos prova eficiente da alegada fraude. A 

ausência de prova de irregularidade no relógio autoriza desconstituir o TOI 

e o débito correspondente. Se a Autora não prova o pagamento da fatura 

correspondente à recuperação de consumo, inviável o pedido de 

repetição do indébito. A ilicitude do comportamento da Ré porque não 

constatada irregularidade no relógio, a cobrança indevida e o receio de 

corte no fornecimento de energia configuram o dano moral. O valor da 

reparação deve observar a capacidade das partes, a potencialidade do 

dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. 

Quantia arbitrada na sentença a merecer incremento. Honorários de 

advogado corretamente fixados, consoante o artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Primeiro recurso desprovido. Segundo recurso provido em 

parte.(TJ-RJ - APL: 00206524720168190204 RIO DE JANEIRO BANGU 

REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE 

FIGUEIRA, Data de Julgamento: 05/07/2018, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 09/07/2018). Negritei. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade, da 

razoabilidade e do desestímulo da indústria do dano moral, motivos pelos 

quais entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente 

para aplicação do dano moral punitivo como medida de rigor. O pedido 

contraposto é improcedente. Em sede de contestação, o promovido 

requereu o pagamento da fatura em aberto a título de pedido contraposto. 

Porém, cabe à parte que alega comprovar os fatos constitutivos de seu 

direito na forma do art. 373, I do Código de processo Civil. Destarte, no 

caso dos autos, o reclamado não trouxe em momento oportuno o laudo 

realizado no medidor da unidade consumidora da Requerente para 

comprovar a legitimidade da fatura e o direito à cobrança, ao contrário 

afirmou não ter interesse na produção de provas Id nº 10105910. Desta 

forma, outro caminho não há que não seja a improcedência do pedido 

contraposto. Dispositivo. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, fixando o valor da causa em R$ 35.200,00 (trinta 

e cinco mil e duzentos reais), correspondente a 40 (quarenta) salários 

mínimos à data da distribuição da demanda, com fundamento no artigo 292, 

§ 3°, do NCPC, para: - DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de 

R$ 452,60 (Quatrocentos e cinquenta e dois Reais e sessenta centavos), 

do mês de janeiro de 2016; - CONFIRMAR a liminar deferida no Id nº 

498568 e mantendo as demais decisões de Id nº ID ID 474696; - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (Súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Homologo por sentença a 

decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 11 de setembro de 2018. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-46.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JOCISLEY GONCALVES RICARDO (REQUERENTE)

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA (ADVOGADO(A))

RUANA CAROLINE SILVA RIOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS 

(REQUERIDO)

MAGDA ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000092-46.2017.8.11.0110. REQUERENTE: JOCISLEY GONCALVES 

RICARDO REQUERIDO: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE 

CAMPINAPOLIS Visto, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Não há preliminares a serem sanadas. Mérito. JOCISLEY 

GONÇALVES RICARDO, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de 

indenização em face de COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE 

CAMPINAPOLIS, alegando, em suma, danos desencadeados por compras 

realizadas em seu nome pela sua irmã, descontados em folha de 

pagamento pela cooperativa Id nº 10771855. Afirma que é associado na 

Cooperativa dos Produtores de Leite nesta cidade de Campinápolis/MT, 

que retira leite e repassa para a cooperativa na qual recebe pagamento na 

entrega do leite. Em suma, alega que sua irmã, Sra. Elizângela, trabalhava 

na veterinária da cooperativa, e efetuava compras no supermercado e no 

posto de gasolina que também são anexos da Cooperativa, e que ela 

realizava compras no mercado e incluía as notas em seu nome. Sustenta 

que os descontos que eram realizados de seu pagamento não lhe 

pertenciam, e que diante de tal situação, dirigiu aos responsáveis negando 

a retirada de qualquer produto que não fosse para seu consumo ou sem 

sua autorização, não se responsabilizando por qualquer ato praticado pela 

sua irmã. Posteriormente, no dia do pagamento da entrega de leite, o 

requerente fora surpreendido com adiantamentos que alega desconhecer 

em seu pagamento, no valor de R$ 766,83 (setecentos e sessenta e seis 

reais e oitenta e três centavos), em 06 (seis) prestações, totalizando o 

valor de R$ 4.600,97 (quatro mil seiscentos reais e noventa e sete 

centavos). E quando procurou a requerida sobre os descontos, foi 

informado que se tratava de adiantamento de compras efetuadas por sua 

irmã Elizangêla, as quais estavam anexadas em seu nome e que os 

valores continuariam sendo debitados de seu pagamento. Requereu tutela 

de urgência que foi indeferida no Id nº 10799046. Pleiteou por fim, pela 

condenação da requerida ao pagamento da quantia R$ 22.300,49 (vinte e 

dois mil trezentos reais e quarenta e nove centavos) a título de 

indenização por danos morais e repetição de indébito. O requerido, 

regularmente citado, contestou a ação (Id nº 11937916), alegando, em 

síntese, improcedência dos pedidos e condenação à litigância de má-fé 

com arbitramento a condenação do autor ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios. Devidamente intimado 

para se manifestar sobre a contestação, o requerente permaneceu inerte 

(Id nº 12589758), deixando de impugnar as teses de defesa. 

Primeiramente, entendo que urge a presença de três (03) pressupostos 

para que alguém seja responsabilizado civilmente pela prática de atos 

ilícitos ou lícitos, que causem prejuízos a outrem. O primeiro deles é a 
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existência de ação ou omissão que se caracteriza ato lícito ou ilícito, pois 

“ao lado da culpa, como fundamento da responsabilidade, temos o risco” 

(In MARIA HELENA DINIZ, Direito Civil Brasileiro, 7o volume, 4a edição, 

Editora Saraiva, São Paulo, 1988, pág. 33). A culpa é o fundamento da 

obrigação de indenizar pela prática de atos ilícitos. Esta se dá quando a 

ação contrariar o ordenamento jurídico vigente ou quando decorrer do não 

cumprimento da obrigação assumida. No primeiro caso, trata-se da 

responsabilidade extracontratual e no segundo da contratual. O segundo 

pressuposto é a ocorrência de um dano moral ou patrimonial causado à 

vítima por ato do agente ou terceiro por quem o imputado responde. O 

terceiro e último pressuposto é o nexo da causalidade entre o dano e a 

ação que o produziu; este vínculo é elemento essencial para a 

comprovação da responsabilidade. No caso, de acordo com os 

documentos juntados aos autos, verifico que não se desincumbiu o autor, 

portanto, do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Negritei. No presente caso, não vislumbro que 

o autor conseguiu demonstrar os danos pleiteados. Analisando os autos 

extrai-se que o requerente afirma que o débito que está sendo 

descontado em seu pagamento foi gerado por um terceiro que não está 

integrado na lide. E, através das notas fiscais apresentadas, não é 

possível aferir se realmente os produtos contidos foram adquiridos por um 

terceiro, necessitando de maior dilação probatória. Compulsando as 

provas coligidas aos autos, entendo que razão não assiste à parte autora, 

deixou de impugnar à contestação e quando instada a se manifestar sobre 

a produção de provas, permaneceu inerte conforme certidão (Id nº 

13689095). Destarte, não comprovada à culpa, não há do que se falar em 

danos sofridos. E quanto ao pedido de litigância de má-fé postulado pela 

requerida, julgo improcedente por ausência de comprovação de danos, 

além do mais, não trouxe aos autos provas que formassem a convicção 

de que realmente houve dano a ser indenizado. Nesse sentido, a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO 

ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR 

DE DIREITO DO CREDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MÁ-FÉ 

NÃO EVIDENCIADA. AUSENCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPOTESES DO 

ART. 80 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA 

AFASTAR A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (Recurso Cível Nº 71007309057, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 13/12/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007309057 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de 

Julgamento: 13/12/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 15/12/2017). Negritei. Nesta condição, 

inexistindo ou não comprovado satisfatoriamente a conduta culposa da 

reclamada, a improcedência é medida que se impõe. Dispositivo. Pelo 

exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Opino pela Confirmação do indeferimento 

da Tutela na Decisão de Id nº 10799046. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga 

Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 11 de setembro de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-80.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA (ADVOGADO(A))

RUANA CAROLINE SILVA RIOS (ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCONE DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS 

(REQUERIDO)

MARIVONE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000038-80.2017.8.11.0110. REQUERENTE: PEDRO FRANCISCONE DA 

CUNHA REQUERIDO: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE 

CAMPINAPOLIS Visto, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminar. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, pois 

entendo que a parte reclamada, sendo proprietária do caminhão que se 

envolveu em acidente automobilístico pode figurar como polo passivo da 

demanda. Mérito. PEDRO FRANCISCONE DA CUNHA, qualificada nos 

autos, ajuizou a presente ação de indenização em face de COOPERATIVA 

DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS, alegando, em suma, 

danos materiais desencadeados por acidente automobilístico ocorrido 

entre o réu e a autora. Aduziu que pegou uma carona com o Senhor João 

Lopes em sua camionete D20, e quando estavam na estrada a caminho de 

Campinápolis-MT, foram surpreendidos por um caminhão da Cooperativa, 

que invadindo a pista bateu de frente com o veículo em que estava o 

Promovente. Ao invadir a pista contrário o caminhão de leite da 

cooperativa causou danos materiais na camionete D20, e danos físicos 

para os passageiros, incluindo o Autor, na ocasião do acidente a 

cooperativa se comprometeu a pagar todos os danos e prejuízos 

causados. Pleiteou por fim, pela condenação do requerido ao pagamento 

da quantia R$ 29.000,00 (vinte e nove mil) a título de indenização por 

danos morais e lucros cessantes. Pois bem. Analisando os documentos 

que acompanham a inicial, não há prova que a reclamada contribuiu ou 

praticou o ato ilícito capaz de fazer jus ao pleito do requerente. O 

requerido, regularmente citado, contestou a ação (Id nº 9266292), 

alegando, ilegitimidade passiva, improcedência dos pedidos e aduziu em 

tese de defesa que na realidade o caminhão da requerida encontrava-se 

trafegando normalmente em sua via, no dia 15 de janeiro de 2017, um 

domingo, quando se deparou com o veículo no qual estava o requerente, 

que vinha em alta velocidade e meio desgovernado, vindo a provocar o 

abalroamento. Devidamente intimada para se manifestar sobre a 

contestação, a requerente apresentou petição (Id nº 9361497), e 

limitou-se a impugnar as teses de defesa e, ratificar os termos e 

solicitações constantes da exordial. Primeiramente, defiro o pedido de 

gratuidade de justiça em favor do autor, com fulcro no art. 98 do 

CPC/2015. Posteriormente, entendo que urge a presença de três (03) 

pressupostos para que alguém seja responsabilizado civilmente pela 

prática de atos ilícitos ou lícitos, que causem prejuízos a outrem. O primeiro 

deles é a existência de ação ou omissão que se caracteriza ato lícito ou 

ilícito, pois “ao lado da culpa, como fundamento da responsabilidade, 

temos o risco” (In MARIA HELENA DINIZ, Direito Civil Brasileiro, 7o volume, 

4a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 1988, pág. 33). A culpa é o 

fundamento da obrigação de indenizar pela prática de atos ilícitos. Esta se 

dá quando a ação contrariar o ordenamento jurídico vigente ou quando 

decorrer do não cumprimento da obrigação assumida. No primeiro caso, 

trata-se da responsabilidade extracontratual e no segundo da contratual. 

O segundo pressuposto é a ocorrência de um dano moral ou patrimonial 

causado à vítima por ato do agente ou terceiro por quem o imputado 

responde. O terceiro e último pressuposto é o nexo da causalidade entre o 

dano e a ação que o produziu; este vínculo é elemento essencial para a 

comprovação da responsabilidade. No caso, de acordo com os 

documentos juntados aos autos, verifico que não se desincumbiu o autor, 

portanto, do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Negritei. Compulsando as provas coligidas aos 

autos, entendo que razão não assiste à parte autora, e quando instada a 

se manifestar sobre a produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou manifestar pelo julgamento antecipado da lide, 

permaneceu inerte conforme certidão (Id nº 13575014). Com efeito, 

extrai-se do boletim de acidente de trânsito apenas a versão 

unilateralmente narrada pela parte autora (Id nº 8057483). No presente 

caso, não vislumbro que o autor conseguiu demonstrar o fato constitutivo 

de seu direito para os danos pleiteados. A jurisprudência é firme nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E 
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ESTÉTICOS. ACIDENTE ENVOLVENDO CAMIONETE FORD/PAMPA E 

MOTOCICLETA. O autor não logrou comprovar os fatos constitutivos do 

direito afirmado, deixando de demonstrar que o acidente foi causado pela 

conduta culposa do demandado. Aliás, a inicial sequer descreve de que 

forma teria o réu obrado culposamente, limitando-se a narrar que, no dia 

do fato, por volta das 13h20min, quando transitava o demandado por uma 

estrada de chão, em uma curva abalroou a motocicleta conduzida pelo 

autor . Apenas isso foi dito. Não se sabe em que teria consistido a 

imperícia, negligência e imprudência imputadas ao apelado. Embora a 

descrição pormenorizada dos danos sofridos (morais e estéticos), o autor 

não destinou um só parágrafo para contar como se passaram os fatos. 

Contrariamente a isso, o réu afirmou que o autor conduzia, sem 

habilitação, uma motocicleta com impossibilidade técnica para transitar, 

pois fora adquirida em leilão no DETRAN para desmanche, tendo tomado a 

contramão de direção, com velocidade incompatível para o local, dando-se 

o acidente. A tese defensiva não foi rebatida pelo demandante. 

Oportunizada a colheita da prova oral e inquiridas as testemunhas 

arroladas por... ambas as partes, apurou-se que ninguém presenciara o 

acidente. Conclui-se, desse modo, não ser possível imputar-se ao réu 

qualquer ato ilícito que ampare a pretensão de reparação civil. Ademais, 

da prova coligida, poder-se-ia, até mesmo, constatar que a culpa na 

modalidade de imprudência poderia ser atribuída ao autor. Destarte, não 

comprovado o ato ilícito, não há falar em responsabilidade civil, 

impondo-se o julgamento de improcedência da ação. Sentença mantida. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076674589, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto 

Vieira Rebout, Julgado em 26/07/2018). (TJ-RS - AC: 70076674589 RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 

26/07/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 30/07/2018). Negritei. Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovado satisfatoriamente a conduta culposa da reclamada, a 

improcedência é medida que se impõe. Dispositivo. Pelo exposto, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Homologo por sentença a 

decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 11 de setembro de 2018. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-27.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

IANDRA SANTOS MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000048-27.2017.8.11.0110. REQUERENTE: KEZIA ALVES DE PAULA 

REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Visto, etc. Com resolução do 

mérito->Não acolhimento dos embargos de declaração Relatório 

dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por KEZIA ALVES DE PAULA em 

face de LATAM AIRLINES GROUP S/A, da sentença proferida Id nº 

9808103, afirmando, em suma, omissão do Juízo. Sustenta que deve ser 

sanada a omissão por não ter pronunciado sobre o pedido de nova 

prestação dos serviços pela parte requerida e que “só” deveria ocorrer 

por ser base da ação (Id nº 10037946). A parte contrária foi intimada a se 

manifestar, contudo permaneceu inerte conforme certidão Id nº 13680573. 

Fundamento e decido. Recebo os Embargos, porque formal e 

tempestivamente apresentados. Do mérito. Em que pese às razões 

invocadas pela Embargante, entendo que não é caso de acolhimento do 

pleito. Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte 

encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a 

incidência da omissão, contradição ou obscuridade da decisão recorrida. 

Preceitua o art. 1.022 do CPC: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1o.” A parte Embargante alega que a decisão é omissa quanto ao pedido 

feito pela parte autora, e que embora tenha sido requerido na inicial não 

houve manifestação quanto ao pedido de nova prestação dos serviços 

por opção feita pelo autor na forma premissa pelo código do consumidor, 

ou em segunda hipótese o pagamento do valor da passagem atualizado na 

forma da lei. Aduz ainda que por já estar reconhecida em sentença a 

relação de consumo e má prestação dos serviços o requerimento do 

consumidor como previsto em lei a opção, deve ser provido de nova 

prestação dos serviços. Contudo observando aos pedidos formulados na 

inicial (Id nº 10037946) e a sentença ora debatida, não há do que se falar 

em omissão. Vejamos : Trecho extraído do pedido: “(...) 2) A condenação 

da requerida, na forma do artigo 20, I do Código de defesa do Consumidor 

a fornecer novo, ou alternativamente a pagar a Autora um quantum a título 

de DANOS MORAIS, no valor da cotação atual que seria o custo da 

passagem em atenção às condições das partes, principalmente o 

potencial econômico-social do lesante, a gravidade da lesão, sua 

repercussão e as circunstâncias fáticas. Caso necessário a Autora aceita 

seja reduzido para 40 (quarenta) salários mínimos, a fim de não 

ultrapassar a competência do Juizado Especial; (...)” Vejamos dispositivo 

da decisão de Id nº 9808103 : ” Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, opino pela parcial procedência do pedido inaugural para 

condenar a Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC, desde o seu arbitramento 

(súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação 

válida.” Denota-se que a sentença em análise ponderou explicitamente 

acerca do pedido inaugural. Não se constatando a suposta omissão 

alegada pela embargante. Dessa forma, não existiu omissão na decisão 

proferida. Ademais demonstra apenas o inconformismo da parte ora 

Embargante em não ter seu pleito atendido. Sabe-se da possibilidade da 

aplicação de embargos de declaração com efeitos infringentes, entretanto 

essa aplicação deve ser restrita, sendo apenas cabíveis quando resultam 

direta e automaticamente da alteração de uma lacuna ou contradição 

judicial, não se admitindo, portanto, que os embargos sejam usados como 

sucedâneo recursal, a fim de que o Juízo, ao analisá-lo, altere o mérito 

decisório, frustrando-se assim a essência dos embargos. Conforme 

Jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. - ACÓRDÃO DE 

DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DO AUTOR. OMISSÕES. REDISCUSSÃO. 

VÍCIOS INEXISTENTES. - Os embargos de declaração têm por principal 

objetivo esclarecer, complementar e aperfeiçoar qualquer decisão judicial 

(decisões interlocutórias, sentenças, decisões monocráticas e acórdãos), 

de modo a permitir seja oferecida uma tutela jurisdicional clara e completa, 

corrigindo seus defeitos (erro material, erro de cálculo, obscuridade, 

contradição e omissão), os quais podem comprometer a utilidade do 

decisório, em desprestígio à garantia de máxima efetividade do direito de 

ação, mas não a função de viabilizar a revisão ou a anulação das 

decisões judiciais, com a revisitação das teses suficientemente versadas. 

Assim, ausentes as máculas indicadas, a sua rejeição é medida que se 

impõe. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SC - ED: 00299613520138240018 

Chapecó 0029961-35.2013.8.24.0018, Relator: Henry Petry Junior, Data de 

Julgamento: 31/10/2017, Quinta Câmara de Direito Civil). Negritei. Assim, 

sendo certo que os presentes embargos não demonstraram qualquer 

obscuridade, omissão ou contradição na sentença de Id nº 9808103, 

entendo que os embargos interpostos não podem ser acolhidos. 

DISPOSITIVO DIANTE DO EXPOSTO, opino por NÃO ACOLHER os 

Embargos de Declaração (Id nº 10037946), mantendo a sentença (Id nº 

9808103) integralmente. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Lys 

Meire Toda Paiva Juíza Leiga Homologo por sentença a decisão da Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis – MT, 11 de setembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-42.2017.8.11.0110

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 449 de 610



Parte(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS (ADVOGADO(A))

WALLACE RIBEIRO BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000047-42.2017.8.11.0110. REQUERENTE: WALLACE RIBEIRO BRAGA 

REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Visto, etc. Com resolução do 

mérito->Não acolhimento dos embargos de declaração Relatório 

dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por WALLACE RIBEIRO BRAGA 

em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A, da sentença proferida Id nº 

9808948, afirmando, em suma, omissão do Juízo, visto que não teria se 

pronunciado sobre pedido de nova prestação dos serviços ou em 

segunda hipótese ao pagamento do valor da passagem atualizada. Afirma 

que no presente caso, já reconhecido em sentença a relação de consumo 

e má prestação dos serviços deve ser provido o requerimento do 

consumidor (previsto em lei a opção) de nova prestação dos serviços (Id 

nº 10029474). A parte contrária foi intimada a se manifestar, contudo 

permaneceu inerte conforme certidão Id nº 13681171. Fundamento e 

decido. Recebo os Embargos, porque formal e tempestivamente 

apresentados. Do mérito. Em que pese às razões invocadas pelo 

Embargante, entendo que não é caso de acolhimento do pleito. Isso porque 

os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do Código de 

Processo Civil e têm como objetivo acabar com obscuridade, contradição, 

omissão e para correção de erro material. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o.” O Embargante afirma que a decisão 

é omissa quanto ao pedido feito, alegando que embora tenha sido 

requerido na inicial não houve manifestação quanto nova prestação dos 

serviços, que seria opção feita pelo autor na forma premissa pelo código 

do consumidor ou em segunda hipótese a pagamento do valor da 

passagem atualizada. Contudo observando aos pedidos formulados na 

inicial (Id nº 8140289), conforme trecho extraído: “(...) 2) A condenação da 

requerida, na forma do artigo 20, I do Código de defesa do Consumidor a 

fornecer novo, ou alternativamente a pagar ao autor um quantum a título 

de DANOS MORAIS, no valor da cotação atual que seria o custo da 

passagem em atenção às condições das partes, principalmente o 

potencial econômico-social do lesante, a gravidade da lesão, sua 

repercussão e as circunstâncias fáticas. Caso necessário o autor aceita 

seja reduzido para 40 (quarenta) salários mínimos, a fim de não 

ultrapassar a competência do Juizado Especial; (...)” Ocorre que na 

sentença ora debatida, não há omissão quanto ao pedido, vejamos 

dispositivo da sentença: ” Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I do CPC, opino pela parcial procedência do pedido inaugural para 

condenar a Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC, desde o seu arbitramento 

(súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, partir da citação 

válida.” Observa-se que a sentença em análise ponderou explicitamente 

acerca do pedido inaugural, não sendo constatada a suposta omissão 

alegada pelo embargante. Dessa forma, não constatada a omissão na 

decisão proferida. Quanto à possibilidade da aplicação de embargos de 

declaração com efeitos infringentes, para a modificação de sentença, 

deve ser restrita, sendo apenas cabíveis quando resultam direta e 

automaticamente da alteração de uma lacuna ou contradição judicial, não 

se admitindo, portanto, que os embargos sejam usados como sucedâneo 

recursal, a fim de que o Juízo, ao analisá-lo, altere o mérito decisório, 

frustrando-se assim a essência dos embargos. A jurisprudência é no 

seguinte sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – 

OBSCURIDADE – OMISSÃO - Inexistência – Finalidade De Novo Julgamento 

– Caráter Modificativo – Impossibilidade. É manifestamente inadmissível 

emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de 

declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de 

fato no acórdão impugnado. No mais, os embargos de declaração não 

podem ser opostos com o fito de se proceder a novo julgamento do feito. 

Embargos re je i tados .  (TJ-SP 21254961520178260000 SP 

2125496-15.2017.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de 

Julgamento: 31/08/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/09/2017). Negritei. Destarte, sendo certo que os presentes 

embargos não demonstraram qualquer obscuridade, omissão ou 

contradição na sentença de Id nº 9808948, entendo que os embargos 

interpostos não podem ser acolhidos. DISPOSITIVO DIANTE DO EXPOSTO, 

opino por NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração (Id nº 10029474), 

mantendo a sentença (Id nº 9808948) integralmente. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Homologo por sentença a 

decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 11 de setembro de 2018. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000066-48.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZIA SIMONE ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000066-48.2017.8.11.0110. REQUERENTE: DENIZIA SIMONE ALMEIDA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminares. 

Da falta de interesse de agir. Deixo de acolher a preliminar suscitada pela 

Reclamada em sede de contestação de Id nº 10227235, em razão de a 

parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a analise da demanda, demonstrando interesse na 

pretensão trazida na inicial. Mérito. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

LIMINAR proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, ambos 

qualificados nos autos. Sustenta a parte requerente que nunca contratou 

qualquer serviço com a reclamada. Alega que teve seu nome negativado 

indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não possuir débito 

legítimo a ponto de justificar a restrição no importe de R$ 479,60 

(quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) supostamente 

gerado pelo contrato n° 15331311000004, incluso nos órgãos de restrição 

em 06/09/2013. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, alega que 

a cobrança é devida e legítima, que não há que se falar em indenização 

por danos morais, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco 

teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão 

do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Contudo, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a 

exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não logrou êxito em 

demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c 

art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito 

algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda 

de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não 

comprovada à legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência dos 

débitos é medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação de indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o dano moral é presumido, in 
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re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e independe de 

demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a obrigação de 

indenizar, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. CONFIGURADO DANO MORAL IN RE IPSA. 

Declarada em demanda anterior a inexistência de débito, e determinada a 

desconstituição dos empréstimos ocorridos em nome da autora por meio 

de fraude, mostra-se irregular a inscrição em órgão restritivo de crédito 

por dívida não contraída pela parte autora. Hipótese de dano moral in re 

ipsa. Quantum indenizatório mantido no valor fixado pelo juízo a quo, pois 

abaixo dos parâmetros utilizados por esta Câmara para demandas 

análogas. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076758713, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini 

Neto, Julgado em 25/04/2018).(TJ-RS - AC: 70076758713 RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/04/2018).Negritei. 

Assim, demonstrada a relação de causalidade entre a conduta do agente 

e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o quantum indenizatório. 

Sabe-se que a reparação de danos morais visa minimizar a dor da vítima, 

proporcionando-lhe satisfação, sem importar em enriquecimento indevido. 

De outro norte, a condenação retrata punição ao ofensor, objetivando 

dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de novos ilícitos. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Levando em 

conta esses parâmetros, e por tudo mais que se vê dos autos, a quantia 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se eficaz para compensar 

pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações pela parte 

reclamada, sempre levando em conta os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade; mormente a existência de outra negativação posterior. 

Dispositivo. Pelo exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: 

- DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela 

parte reclamada; - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o 

nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do 

presente feito, sob pena de multa diária de R$100,00 até o limite de R$ 

10.000,00 (dez mil reais); - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no 

valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) a título de indenização por danos 

morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso 

(súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga 

Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 29 de agosto de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-02.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000082-02.2017.8.11.0110. REQUERENTE: FRANCISCO JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de NOVEMBRO de 2018, às 14h30min. Fixo o 

prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão; 

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabem aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 34, da Lei n° 9.099/95). Caso seja arrolada testemunha 

residente em outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva 

pessoa comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta 

precatória para inquirição, com prazo de 60 (sessenta) dias para 

cumprimento do ato, na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado. Intimem-se, requerente e requerido, bem como seus 

patronos para comparecerem em audiência. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campinápolis – MT, 8 de agosto de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000094-79.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SILVA MAUAD (ADVOGADO(A))

EVERSON JOSE PIMENTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

ZAS AGROSCIENCES PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 22 de novembro de 2018 , às 13:40 horas (MT). 

Campínápolis-MT, 5 de outubro de 2018. WANESSA DOS PASSOS FARIAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-13.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

M. B. ROCHA - MECANICA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000036-13.2017.8.11.0110. REQUERENTE: M. B. ROCHA - MECANICA - 

ME REQUERIDO: OI S.A Vistos. Defiro a produção de prova oral, 

consistente nos depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de NOVEMBRO 

de 2018, às 09h20min. Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão; As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) 

para cada parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Cabem aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 34, da Lei n° 9.099/95). Caso 

seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 30 

(trinta) dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as partes 

quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado. Intimem-se, requerente e requerido, bem como seus 

patronos para comparecerem em audiência. Anoto as testemunhas já 

indicadas pela autora no Id. 13893112. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campinápolis – MT, 25 de setembro de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38823 Nr: 1009-82.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DE JESUS CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OAB:1119

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA para apresentar no prazo de 15 (quinze) 

dias, memoriais finais por escrito.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84181 Nr: 1216-16.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO JOSÉ DE SOUZA, JOSÉ MARCIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Citação do executado Fabiano José de 

Souza, devendo para tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência 

junto ao sitio do TJ/MT (emissão de Guias Online), no valor de R$ 20,00 

(vinte reais), correspondente ao zoneamento "Cláudia - Centro", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80938 Nr: 84-55.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças Rio Grande Ltda-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARVIN KRAUSPENHAR 

JUNIOR - OAB:OAB/MT - 9061-B

 Ante o exposto, verifica-se que o título não está prescrito, bem como não 

está eivado de vícios, sendo descabível o reconhecimento da exceção de 

pré-executividade, razão pela qual REJEITO-A, devendo o feito 

prosseguir.2. Intime-se a exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 3. Intime-se o executado da presente decisão. 

4. Diligências necessárias.Cláudia, 04 de outubro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 43944 Nr: 29-27.2001.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERTÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, VERILDO ÂNGELO ZANIN, ALDEMIR JOÃO SPANHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMAR ROQUE SPANHOLO - 

OAB:34000/RS

 Ante o exposto, verifica-se que não ocorreu a prescrição intercorrente 

da CDA nº 510000000250 alegada pelo executado, razão pela qual 

REJEITO a presente exceção de pré-executividade. 2. Intime-se a 

exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 3. Intime-se o executado da presente decisão. 4. Diligências 

necessárias.Cláudia, 04 de outubro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51019 Nr: 394-03.2009.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA ALVES CIPRIANO-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade em razão do 

reconhecimento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e por conseguinte, 

determino a EXTINÇÃO do feito, nos termos do artigo 487, II do Código de 

Processo Civil.Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei n. 

6.830/80.Condeno o excepto ao pagamento dos honorários advocatícios, 

arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do trabalho 

dispendido e tempo da causa.Determino o levantamento de eventual 

penhora existente no feito.Após o trânsito em julgado, intime-se a parte 

Exequente para que proceda à baixa administrativa dos débitos. P.R. 

I.Oportunamente, arquivem-se.Cláudia, 04 de outubro de 2018.THATIANA 

DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92968 Nr: 2284-30.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRISA E MASSON LTDA ME, ELIANDRO GRISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Intimação do executado acerca da penhora 

on-line, devendo para tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência 

junto ao sitio do TJ/MT (emissão de Guias Online), no valor de R$ 360,00 

(trezentos e sessenta reais), correspondente ao zoneamento "União do 

Sul - Industrial", bem como encaminhar a Guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83528 Nr: 750-22.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI INÊS FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Réu acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66196 Nr: 1508-86.2014.811.0105

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recol Distribuição e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado Nossa Senhora Aparecida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Corbelino Biancardi - 

OAB:OAB/MT7.341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar o advogado da parte autora, via DJE, para que recolha as 

diligencias do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60634 Nr: 2972-87.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Teotonio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60230 Nr: 2714-77.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60163 Nr: 2673-13.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidenir Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 
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estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61028 Nr: 3109-69.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletro 1000 - Com. de Materiais Eletricos Ltda 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60149 Nr: 2659-29.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia Mara Rogoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60635 Nr: 2973-72.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Letícia Cristina dos Santos Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 454 de 610



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60829 Nr: 3047-29.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Venancio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42130 Nr: 2369-14.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Venancio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42139 Nr: 2377-88.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Lenival da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41829 Nr: 2197-72.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78767 Nr: 1629-12.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RAMOS NOGUEIRA, Paulo Neves 

Nogueira, Moises Ferreira de Souza, Valdelir João de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO WOLNEY DA 

COSTA BELOTTO - OAB:92083, Edilson Stutz - OAB:309-b/RO, FÁBIO 

VILLELA LIMA - OAB:7687, JORGE MUNIZ BARRETO - OAB:185-A, 

JOSE NEY MARTINS JUNIOR - OAB:2280, Marcos Antonio Faria Vilela 

de Carvalho - OAB:84, Mauro Márcio Dias Cunha - OAB:5.391, 

Roberto Harlei Nobre de Souza - OAB:1642, Thiago da Silva Viana - 

OAB:6227-RO, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8948/O, 

WELITON DE ALMEIDA SANTOS - OAB:20.883/O

 CONCLUSÃO:INTIME-SE a defesa do Sr. PAULO NEVES NOGUEIRA para 

que apresente o endereço atualizado do Sr. Osmar Antunes, eis que sem 

tal informação fica inviável a sua intimação para a realização da prova 

requerida alhures.EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Machadinho 

D’Oeste com o fito de inquirir a testemunha EDNA SIMÕES 

TURCATTO.DESIGNO o dia 27 de novembro de 2018, às 13h00min, para a 

oitiva da testemunha referida Fabiano “borracheiro”.DEFIRO o acesso aos 

autos às defesas, na forma da fundamentação prefalada.Outrossim, 

acaso uma das defesas entenda que não possui mais provas a produzir, 

faculto-lhe a oportunidade de requerer a separação do feito, com vista a 

evitar o prolongamento das prisões preventivas deferidas nestes 

autos.INTIMEM-SE as partes para que se manifestem acerca da carta 

precatória devolvida à Ref. 390.Por derradeiro, PROCEDA-SE com a 

atualização da representação processual do réu PAULO NEVES 

NOGUEIRA.CUMPRA-SE expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42391 Nr: 2497-34.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lopes Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41945 Nr: 2249-68.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELINO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 
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Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42025 Nr: 2321-55.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neide Alberton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41830 Nr: 2198-57.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maxhdember Damaceno Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41278 Nr: 1932-70.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecon S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 
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6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41502 Nr: 2019-26.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41582 Nr: 2083-36.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Carneiro Gubert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41520 Nr: 2030-55.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Balbino de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 
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da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41827 Nr: 2195-05.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Jose da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42228 Nr: 2409-93.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenira Mattei Dorigon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41972 Nr: 2275-66.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mendes Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42150 Nr: 2388-20.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANILDO CHAVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41522 Nr: 2032-25.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelice Cândido Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41500 Nr: 2017-56.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arquimedes Crisóstomo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41617 Nr: 2115-41.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41642 Nr: 2134-47.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42257 Nr: 2431-54.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41266 Nr: 1920-56.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIRON VIEIRA CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41785 Nr: 2185-58.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Cristina Antunes Bren

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41824 Nr: 2192-50.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mizael Carlos Godoi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91880 Nr: 3784-51.2018.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALMEIDA MORATO 

MENDONÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Vistos etc.

A parte requerida deduz pedido com o escopo de excluir suposta 

postagem feita nas redes sociais do autor, conteúdo virtual acerca dos 

fatos apurados nestes autos.

Como bem ponderado pela parte requerida, o ECA determina que a imagem 
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da criança deve ser preservada, cabendo aos todos prevenir 

ameaças/violações a direitos de crianças e adolescentes.

Outrossim, os fatos aqui discutidos são acobertados pelo manto do sigilo, 

isto é, as partes devem guardar segredo sobre o teor da lide, sendo lhes 

defeso divulgar, sem justa causa, a terceiros, sob pena de 

responsabilidade.

Sendo assim, com fulcro no art. 139, IV, do CPC, DEFIRO o pedido da 

requerida para DETERMINAR que o autor exclua a referida postagem de 

suas redes sociais imediatamente, bem como se abstenha de publicar 

novos “posts” dessa natureza.

No mais, CUMPRA-SE ‘in totum’ a decisão retro.

Expeça-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41833 Nr: 2201-12.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Cordeiro Lucio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41953 Nr: 2257-45.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiel Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42173 Nr: 2399-49.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.
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Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64726 Nr: 176-84.2014.811.0105

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Brandemburg Tomaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Neres Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de arrolamento de bens.

Inicial e documentos às fls. 04/31.

Às fls. 39/40 a parte requerente, sem intermédio de seu advogado, 

requereu a desistência do feito.

É breve o relatório. Decido.

Segundo o art. 485, inciso III, do CPC, o magistrado deve determinar a 

extinção do processo, sem apreciar o mérito, quando o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

 Todavia, antes de adotar tal procedimento, deve intimar pessoalmente o 

autor para dar prosseguimento ao feito. Não obstante, ainda que sem se 

valer de advogado, a parte requerente declarou que não tem mais 

interesse no prosseguimento do feito.

Destarte, não existe compatibilidade lógica para o prosseguimento do 

processo, motivo pelo qual, com fundamento no princípio da eficiência e da 

racionalização do serviço, deve este ser extinto sem resolução de mérito.

Por derradeiro, ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa 

julgada material, podendo o requerente, promover nova ação junto ao 

poder judiciário, se assim entender conveniente.

Ante o exposto, com espeque no art. 485, III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Descabe condenação ao pagamento de custas.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63901 Nr: 1307-31.2013.811.0105

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dolores dos Santos da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataidio Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de inventário entre partes em epigrafe.

Inicial e documentos às fls. 05/15.

Às fls. 22 a parte requerente requereu a desistência da ação.

Era o que cabia a relatar.

DECIDO.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando-se os autos verifica-se que os herdeiros não foram citados, 

razão pela qual é prescindível o consentimento destes para fins de 

homologação da desistência.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pelo autor.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

CONDENO a inventariante ao pagamento das custas processuais.

DESCABE condenação ao pagamento de custas de honorários 

advocatícios de sucumbência.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos com as cautelas e baixas de praxe.

P.R.I.CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61829 Nr: 897-07.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Izaque Moraes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A, Banco 

Finasa BMC S.A., SERASA S.A, Banco Credibel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, EVANDRO CESAR ALEXANDE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-A, Rosana Benencase - OAB:120552, Viviane Califani 

Merino Lapinski - OAB:6.373

 Vistos.

Por ora, CERTIFIQUE-SE a Serventia quanto ao transcurso do prazo in 

albis ou não para que os requeridos se manifestem quanto determinação 

de fls. 131/132.

PROCEDA-SE com as atualizações dos procuradores das partes junto ao 

sistema Apolo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64044 Nr: 1445-95.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edetorres Crispim Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às fls. 42 sobreveio a notícia da morte da parte autora.

Sendo assim, com fulcro no art. 313, inciso I, do c.c. art. 689, ambos do 

CPC, DETERMINO a suspensão do processo.

INTIME-SE o espólio/sucessores/herdeiros da parte autora, na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para que no prazo de quinze dias 

manifeste interesse na sucessão processual e promovam a respectiva 

habilitação, sob pena de extinção do processo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65295 Nr: 709-43.2014.811.0105

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Pereira da Cunha Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Em que pese o pedido inicial versar sobre alvará judicial para levantar 

valores depositados em conta bancária do de cujus, por meio da 

documentação acostada, verifica-se que há bens à partilhar.

Dessa forma, INTIME-SE o requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a petição inicial ou justificar a desnecessidade de ajuizamento da 

ação de inventário.

No mais, CUMPRA-SE o item “a” de decisão de fls. 13.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61237 Nr: 3182-41.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cézar da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61189 Nr: 3146-96.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani de Souza Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61182 Nr: 3139-07.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Francisco de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61116 Nr: 3136-52.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franklys Calegari Pedroni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61112 Nr: 3132-15.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61110 Nr: 3130-45.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO EVANGELISTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61026 Nr: 3107-02.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elza Lira Vieira Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61025 Nr: 3106-17.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizângela Moreira Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60734 Nr: 2998-85.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinéia Alves Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60633 Nr: 2971-05.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lhocir de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.
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Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60498 Nr: 2855-96.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Idelsonfo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41505 Nr: 2022-78.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azemar Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63464 Nr: 870-87.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Silva Tomicha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT

 Vistos;

INTIME-SE a defesa para que se manifeste sobre a cota Ministerial de fls. 

106.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33832 Nr: 252-21.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos.

INTIME-SE a defesa para se manifestar acerca da Certidão de fls. 330 no 

prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Ás providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40404 Nr: 1845-17.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vistos etc.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65102 Nr: 529-27.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Alves Pego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos.

Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado para apuração do crime 

previsto no artigo 50 da Lei 9.605/98.

Em audiência, a defesa se manifestou pela extinção da punibilidade, ante a 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, denota-se que, razão assiste à defesa. Explico.

Como cediço, a prescrição é causa da extinção da punibilidade – art. 107, 

inciso IV, do CP.

A pena máxima do crime capitulado no artigo 50 da Lei 9.605/98 é 01 (um) 

ano, de modo que a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, nos termos do 

inciso V do art. 109 do Código Penal.

Considerando que entre a data dos fatos e a hodierna transcorreu lapso 

temporal superior a 04 (quatro) anos, sem que incidisse qualquer uma das 

causas de interrupção da prescrição, fatalmente está extinta a pretensão 

punitiva estatal em relação ao delito.

Posto isso, RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva do Estado em 

relação ao delito tipificado no artigo 50 da Lei 9.605/98, razão por que 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE, nos termos do inciso IV do art. 107 

do Código Penal.

INTIMEM-SE o Ministério Público e Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30199 Nr: 1077-17.2007.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA COTRIGUAÇU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9.059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, PATRICIA BIONDO - OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Após procura via BACENJUD e INFOJUD, não apareceu resposta com 

resultado novo.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias se 

manifeste quanto ao resultado das pesquisas via Infojud e Bacenjud, bem 

como requerer o que entender de direito, isto no mesmo prazo, nos termos 

do art. 485, §1º, do CPC.

 2. Após, com ou sem resposta, conclusos.

Cotriguaçu, 01 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62779 Nr: 1139-47.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FRANCISCO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Gonçalves da Silva - 

OAB:21384-O/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

e nas alegações finais do Ministério Público, CONDENANDO EDSON 

FRANCISCO FARIAS como autor da infração penal do art. 129, §9º, do 

Código Penal. [...] Publicar.Intimar, observando-se o art. 392 do CPP. Não 

encontrado para ser intimado pessoalmente, proceder à intimação por 

Edital (prazo de 20 dias). Havendo recurso de apelação, certificada a 

tempestividade, intimar apelante para razões e, após, apelado para 

contrarrazões, remetendo ao Tribunal de Justiça para julgamento. Caso o 

acusado deseje apelar, deve ser intimado o Defensor que atuou no 

processo para interpor e arrazoar o recurso, o que gerará nova fixação 

de URH. Não interpondo ou não arrazoando, NOMEAR outro Defensor para 

fazê-lo (a partir da lista da Secretaria, obedecendo, como sempre, à 

alternância). O mesmo procedimento será feito em caso de apelação do 

Ministério Público quanto às contrarrazões. Cotriguaçu/MT, 05 de outubro 

de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33151 Nr: 1338-11.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE ASSUNÇÃO 

BELMONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

e nas alegações finais do Ministério Público, isso para: i.CONDENAR 

CARLOS ALBERTO DE ASSUNÇÃO BELMONTE pela prática da conduta 

tipificada no art. 16 da Lei 10.826/03.IV DOSIMETRIA DA PENA [...] 

.Publicar. Intimar, observando-se o art. 392 do CPP.Cotriguaçu/MT, 03 de 

outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27373 Nr: 263-39.2006.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIO CAETANO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - PROC. FEDERAL - OAB:3.779/MT

 Vistos...

 Trata-se de Impugnação interposta pelo INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontado excesso de execução.

 Intimada para se manifestar, a exequente se manteve inerte.

 Assim, deve-se decidir a questão.

Do quanto argumentado, verifica-se que há procedência no alegado pela 

executada.

 A procedência se refere ao fato de que a DIP indicada pelo INSS, 

conforme documentação, reduz o período de débito.

Por isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pleito feito em sede de Impugnação.

 Havendo necessidade de questionar, são devidos honorários 

advocatícios ao impugnante.

 CONDENA-SE a impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Não 

obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

 No mais, à SECRETARIA:

1. Transitada em julgado:

a. EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região, atentando-se ao valor 

indicado pela impugnante.

2. Havendo requerimento, conclusos;

3. Não havendo requerimento (ou havendo concordância com os 

cálculos), após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e 

Expedir Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e 

anotações de estilo.

 Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 05 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83671 Nr: 3288-40.2018.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e 

contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE A GUARDA 

UNILATERAL PROVISÓRIA de M. de A. S. e G. A. S. à ERISNALDO 

SANTAROSA.Observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência 

de conciliação para o dia 10.10.2018, às 14h00min, na sala de audiências 

da Vara Única do Fórum desta Comarca.IV DELIBERAÇÕES FINAISÀ 

SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-autora da presente decisão, bem 

como para comparecer à audiência de conciliação;2.CITAR a 

parte-requerida, isto para que fique formalmente ciente do processo, para 

que compareça à audiência ACOMPANHADA de advogado, bem como de 

que, após a audiência (comparecendo ou não), não havendo conciliação, 

terá o prazo de 15 dias para apresentar resposta (inclusive contestação), 

sendo a ela conferida a possibilidade de, não tendo condições, ser 

nomeado um Defensor; 3.DETERMINAR à Equipe Interdisciplinar do Poder 

Judiciário vinculada ao Juízo a realização de Estudo Social e Psicológico 

na residência das partes, inclusive com os menores. OBS: Relatório deve 

ser entregue no PRAZO DE ATÉ 30 DIAS após o dia da visita (tendo sido 

levado em conta o local de atendimento e a natureza do 

caso);4.CIENTIFICAR Ministério Público, inclusive para comparecer à 

audiência de conciliação.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 04 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28495 Nr: 1399-71.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITA STOLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA VELLOSO 

CRUZ - PROC. FEDERAL - OAB:Mat. 1552965

 Vistos...[...] Por isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito 

feito em sede de Impugnação. Havendo necessidade de questionar, são 

devidos honorários advocatícios ao impugnante. CONDENA-SE a 

impugnada ao pagamento dos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

5% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Em 

relação à compensação dos honorários, porém, discorda-se do raciocínio 

da embargante. Não se desconhece posicionamento diverso, o qual até 

tinha força em tempos passados, mas que seria “contra legem” em tempos 

atuais. Diz-se isso por força do art. 85, §14º, do CPC, o qual prevê o 

seguinte:Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor.[...]§ 14. Os honorários constituem direito do 

advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos 

créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a 

compensação em caso de sucumbência parcial.Portanto, descabe falar 

em compensação dos valores devidos a título de honorários 

sucumbenciais. Condena-se ao pagamento de custas e despesas, mas há 

justiça gratuita deferida, motivo pelo qual fica suspensa a exigibilidade 

(inclusive não fazendo sentido desconto ou depósito a título de caução). 

No mais, à SECRETARIA:1.VIRTUALIZAR estes autos, com as 

providências e cautelas de praxe;2.REMETER à Contadoria, isso para 

realização dos cálculos de acordo com os parâmetros indicados;3.Após, 

INTIMAR as partes;4.Transitada em julgado (a ser contado a partir do dia 

da intimação das partes acerca dos cálculos):a.EXPEDIR a Requisição de 

Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, conforme for, ao Tribunal Regional 

da 1ª Região/TJMT (conforme for), atentando-se ao valor indicado NOS 

CÁLCULOS DA CONTADORIA. 5.Havendo requerimento, conclusos;6.Não 

havendo requerimento (ou havendo concordância com os cálculos), após 

Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir Alvará 

para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações de 

estilo. Publicar. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 05 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28452 Nr: 1392-79.2006.811.0099

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL - OAB:3.691/MT

 Vistos...[...] Por isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito 

feito em sede de Impugnação. Havendo necessidade de questionar, são 

devidos honorários advocatícios ao impugnante. CONDENA-SE a 

impugnada ao pagamento dos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

5% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Em 

relação à compensação dos honorários, porém, discorda-se do raciocínio 

da embargante. Não se desconhece posicionamento diverso, o qual até 

tinha força em tempos passados, mas que seria “contra legem” em tempos 

atuais. Diz-se isso por força do art. 85, §14º, do CPC, o qual prevê o 

seguinte:Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor.[...]§ 14. Os honorários constituem direito do 

advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos 

créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a 

compensação em caso de sucumbência parcial.Portanto, descabe falar 

em compensação dos valores devidos a título de honorários 

sucumbenciais. Condena-se ao pagamento de custas e despesas, mas há 

justiça gratuita deferida, motivo pelo qual fica suspensa a exigibilidade 

(inclusive não fazendo sentido desconto ou depósito a título de caução). 

No mais, à SECRETARIA:1.VIRTUALIZAR estes autos, com as 

providências e cautelas de praxe;2.REMETER à Contadoria, isso para 
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realização dos cálculos de acordo com os parâmetros indicados;3.Após, 

INTIMAR as partes;4.Transitada em julgado (a ser contado a partir do dia 

da intimação das partes acerca dos cálculos):a.EXPEDIR a Requisição de 

Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, conforme for, ao Tribunal Regional 

da 1ª Região/TJMT (conforme for), atentando-se ao valor indicado NOS 

CÁLCULOS DA CONTADORIA. 5.Havendo requerimento, conclusos;6.Não 

havendo requerimento (ou havendo concordância com os cálculos), após 

Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir Alvará 

para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações de 

estilo. Publicar. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 05 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65502 Nr: 445-10.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parta autora para apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60761 Nr: 495-41.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORACI SILVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 Impugnação apresentada, tecendo comentários sobre a contestação.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo apontado pelo INSS. Assim, 

deve ser afastada a aludida preliminar.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte requerente;

? Cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, se for o caso;

? A superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

atividade laboral que garanta a subsistência;

? O caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria 

por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença), bem como se 

parcial/total;

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Já houve a apresentação de Laudo, tendo sido aberta a possibilidade de 

fala às partes.

 Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal, de rigor a designação de audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 04/12/2018, às 13h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas arroladas.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. “VIRTUALIZAR” os autos, com as providências e cautelas de praxe;

2. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC.

Considerando a escassez de servidores, serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cotriguaçu/MT, 05 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35058 Nr: 19-37.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA APARECIDA PRELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder benefício assistencial em favor de ELISÂNGELA APARECIDA 

PRELS, no valor de um salário mínimo, com todos os seus acréscimos 

legais, inclusive abono anual, assegurando-lhe o pagamento das 

eventuais parcelas vencidas e devidas, isso desde 15/10/2009. [...] Tópico 

síntese do julgado à a) nome do segurado: ELISÂNGELA APARECIDA 

PRELS; b) benefício concedido: benefício assistencial para portador de 

deficiência; c) renda mensal atual: um salário mínimo; d) data de início do 

benefício – DIB: (conforme indicado no Dispositivo); e) renda mensal inicial 

– RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: benefício a ser 

ativado pela antecipação de tutela; g) prazo mínimo para cumprimento da 

presente decisão: 30 dias.Cotriguaçu/MT, 05 de outubro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34177 Nr: 596-49.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALBINO RAIMUNDO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação não suscitou preliminar ou prejudicial.

 Impugnação apresentada, tecendo comentários sobre a peça defensiva.

 No tocante à litispendência aventada, em consulta ao sítio da Justiça 

Federal, verificou-se que o processo mencionado se trata de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, nada tendo a ver com o 

presente. Assim, indefere-se o pleito da parte-autora neste particular.

 Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da pessoa falecida;

? Condição da parte autora de dependente da pessoa falecida.

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 30/11/2018, às 18h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da parte 

autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. “VIRTUALIZAR” o presente processo, com as providências e cautelas 

de praxe;

2. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte autora.

Considerando a escassez de servidores, serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA.
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 Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 05 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31792 Nr: 83-18.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONIFÁCIO CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação não suscitou preliminares ou prejudiciais.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, tecendo comentários sobre a 

contestação.

 Laudo apresentado.

Houve intimação das partes para manifestação sobre o Laudo.

 Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte-autora;

? Cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, se for o caso;

? A superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

atividade laboral que garanta a subsistência;

? O caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria 

por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença), bem como se 

parcial/total;

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Indefere-se o depoimento pessoal do representante do requerido, pois 

nada tem a acrescentar sobre o objeto da prova.

 Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 04/12/2018, às 14h00min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. VIRTUALIZAR o presente processo (com as baixas e anotações 

necessárias), considerando a celeridade obtida com isso (intimações), 

devendo as partes se manifestar sobre o interesse nos documentos 

juntados;

2. Intimar as partes, devendo atenção ao art. 455 do CPC, bem como deve 

ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Cotriguaçu/MT, 05 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33613 Nr: 131-40.2010.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES PEREIRA CUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12.849/A, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Trata-se de Impugnação arguida pelo INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontando excesso de execução.

 Intimada para se manifestar, a impugnada concordou com os cálculos.

Havendo concordância com os cálculos trazidos pela Executada, outra 

não é a conclusão que não o acolhimento da impugnação.

 Importante assinalar que a parte impugnada é beneficiária da “gratuidade 

da justiça”.

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido principal deduzido na 

impugnação, HOMOLOGANDO-SE os cálculos apresentados pela 

impugnante, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.

 Deixa-se de condenar a impugnada ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, tendo em 

vista que os cálculos apresentados por quem detinha a representação 

estão em consonância com os apresentados pelo INSS.

 Isso se deu porque a petição do representante anterior apontou cálculos 

equivocados.

 Concorda-se que deva o nome do mencionado advogado ser retirado do 

processo, deixando-se a petição, porém, já que pode ser objeto de ulterior 

discussão.

 No mais, à SECRETARIA:

1. EXCLUIR o nome do advogado que assina a petição de fl. 123 deste 

processo;

2. Transitada em julgado:

a. EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região, atentando-se ao valor 

indicado pela impugnante;

b. Após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir 

Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações 

de estilo

3. Após, arquivar com as baixas e anotações de estilo;

4. Havendo requerimento, conclusos;

5. Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 05 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35169 Nr: 93-91.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINA LACHESKI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, 

§3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, como se 

concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando 

não ter havido sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. 

art. 496, I, do CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região.Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à 

não havendo condenação da Fazenda,  deixa-se de 

elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 05 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34130 Nr: 550-60.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE MATOS MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, 

§3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, como se 

concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando 

não ter havido sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. 

art. 496, I, do CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região.Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à 

não havendo condenação da Fazenda,  deixa-se de 

elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 05 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34080 Nr: 500-34.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEZABEL JUSTINIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...Manejados os embargos, analisando-se o conteúdo processual e 

o quanto definido na última decisão, concorda-se com o ponto de vista da 

parte-autora, especificamente no fato de a patronesse não ter sido 

intimada quando não encontrada a parte-autora pessoalmente. Assim, 

retorna-se ao ponto anterior à decisão que concluiu pela preclusão da 

prova pericial médica. Tendo em vista os requerimentos acerca da 

necessidade de perícia médica, bem como pelo assunto e especificidades 

d e s t e  p r o c e s s o ,  D E F E R E - S E  s u a  r e a l i z a ç ã o  [ . . . ] 

.Intimar.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 05 de outubro de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62409 Nr: 809-50.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO MUNIZ DE LANA, ALESANDRA DIAS MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Embora não tenha havido manifestação acerca do Laudo, tampouco 

especificação de provas, nota-se que há interesse na realização de 

Estudo Socioeconômico.

 Tendo em vista o assunto e especificidades deste processo, DEFERE-SE 

sua realização.

 Para este caso, será designada a Assistente Social vinculada ao 

Judiciário para que realize visita, estudo e posterior Laudo.

 Por todo o exposto, à SECRETARIA para:

1. Determinar à Assistente Social do Poder Judiciário vinculada ao Juízo a 

elaboração de estudo social e econômico da situação da parte-autora e de 

sua família. PRAZO de entrega: 21 dias após a visita. DEVE A 

ASSISTENTE SOCIAL SE ATENTAR AOS QUESITOS QUE FORAM (OU 

FOREM) JUNTADOS;

 2. INTIMAR a parte-autora para juntar quesitos para o Laudo 

Socioeconômico, bem como para informar, em 15 dias, se houve mudança 

de endereço da parte-autora, indicando-o;

3. Após juntada do Laudo, INTIMAR as partes para se manifestarem sobre 

o Laudo, bem com para, havendo assistente técnico, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, §1º, do CPC);

4. Por fim, após o cumprimento do acima especificado, conclusos.

Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Cotriguaçu/MT, 05 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61133 Nr: 866-05.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDNP, RAQUEL DO NASCIMENTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.“VIRTUALIZAR” os autos, com as 

providências e cautelas de praxe;2.Intimar as partes, devendo se atentar 

ao art. 455 do CPC.Considerando a escassez de servidores, serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA. Intimar.Cotriguaçu/MT, 05 de 

outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28969 Nr: 308-09.2007.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES MESSIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - OAB:3.920/MT

 Vistos...

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR a recorrida para contrarrazões;

2. HAVENDO concordância com os termos indicados nas razões, 

CONCLUSOS para homologação da desistência do recurso;

3. Do contrário, REMETER ao TRF da 1ª Região/TJMT, conforme for.

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Portaria

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DOM AQUINO 

– DIRETORIA DE FORO     PORTARIA N. 031/2018/DFO Doutor Valter 

Fabricio Simioni da Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca Dom 

Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,     

CONSIDERANDO que a servidora Rosilei Reis Lima Manduca, matrícula 

4719, Técnico Judiciário PTJ, designada Gestora Geral da Comarca de 

Dom Aquino, estará afastado de suas funções no período de 22.10 a 

31.10.2018, em decorrência de usufruto de 10(dez) dias Férias referente 

ao exercício de 2018,     RESOLVE:     DESIGNAR a servidora JESINETE 

ALVES SILVEIRA, matrícula n. 8812, Técnico Judiciário - PTJ, designada 

Gestora Administrativa 3, para exercer a função de Gestora Geral da 

Comarca de Dom Aquino, no período de no período de 22 a 31.10.2018, em 

virtude do afastamento da titular, decorrente de férias.     Publique-se.   

Registre-se.   Cumpra-se.   Dom Aquino, 03 de outubro de 2018.     Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito e Diretor do Forotable

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DOM AQUINO – DIRETORIA DE FORO

 PORTARIA N. 031/2018/DF

O Doutor Valter Fabricio Simioni da Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,
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 CONSIDERANDO que a servidora Rosilei Reis Lima Manduca, matrícula 

4719, Técnico Judiciário PTJ, designada Gestora Geral da Comarca de 

Dom Aquino, estará afastado de suas funções no período de 22.10 a 

31.10.2018, em decorrência de usufruto de 10(dez) dias Férias referente 

ao exercício de 2018,

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora JESINETE ALVES SILVEIRA, matrícula n. 8812, 

Técnico Judiciário - PTJ, designada Gestora Administrativa 3, para exercer 

a função de Gestora Geral da Comarca de Dom Aquino, no período de no 

período de 22 a 31.10.2018, em virtude do afastamento da titular, 

decorrente de férias.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se.

 Dom Aquino, 03 de outubro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56588 Nr: 1743-33.2018.811.0034

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA FERNANDES DA SILVA, Almir Batista Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo Paulo de Carvalho, Maria Aparecida 

Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE SOARES GUIMARÃES DE 

SOUZA - OAB:7846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Claudinei de França 

- OAB:22664/0, Marcelo Claudionei de França - OAB:22.664-0

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca da petição e documentos juntados pelo Réu (ref.21,22,23)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49394 Nr: 1961-95.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wendell Vieira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Ligia de Lima Gomes - 

OAB:49810

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte ré, por intermédio de 

seus procuradores, para que no prazo legal se manifestem acerca do 

cálculo de pena de ref.209.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77700 Nr: 1053-89.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E C GUIMARÃES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar a respeito 

do conteúdo do despacho de folha 43.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108002 Nr: 1828-88.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ney Claudemir Bonim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZALTINO SUZANO - 

OAB:OAB/MT 6884-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerido para aportar 

nos autos o comprovante de pagamento das parcelas da indenização por 

dano ambiental e dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil Reais), 

com vencimento em 20.07.2018 e 2 (duas) parcelas com vencimento em 

20.08.2018, 20.09.2018 no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) cada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de encaminhamento dos 

autos para o MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108883 Nr: 2310-36.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Caiuri Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522, Procuradoria Geral do Estado de Mato Grossso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conquanto já tenha esgotado o prazo de 180 dias previsto na legislação 

concursal e as execuções fiscais não estejam, a rigor, sujeitas aos 

efeitos Recuperação Judicial, tem-se que o STJ, na forma do art. 1.037 do 

CPC, afetou o tema da prática de atos constritivos em Execução Fiscal em 

face de empresa em Recuperação Judicial, determinando a suspensão de 

todos os processos pendentes (Tema/Repetitivo n. 987) em âmbito 

nacional.

Assim, deve o feito ser suspenso até o julgamento da controvérsia pelo 

Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de determinar o levantamento da penhora já efetivada em razão de 

que a mera formalização da constrição não removeu os bens da esfera de 

disponibilidade da empresa executada, não havendo qualquer prejuízo à 

plena continuidade do exercício regular de suas atividades.

 Intimem-se as partes.

Anote-se a suspensão e informe-se ao Núcleo de Gerenciamento de 

Precedentes do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115247 Nr: 2254-66.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE ARAUJO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 DISPOSIÇÕES FINAISIntimem-se pessoalmente o réu da presente 

sentença condenatória.Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se 

conforme determinado a seguir: 1) Inclua-se o nome do réu no rol dos 

culpados;2) Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública;3) Lance-se a 

condenação no Sistema INFODIP WEB para fins do disposto no art. 15, III, 

da CF;4) Forme-se o executivo de pena e remeta-se ao Juízo da Execução 

Penal;5) Intime-se o réu para pagamento das custas processuais.Após, 

não havendo pendência, arquivem os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100158 Nr: 1503-50.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderson dos Santos Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR JOSÉ BROCH, João Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado entre as partes.

Oficie-se o Detran/MT determinando que proceda a baixa na restrição 

judicial efetivada no veículo de placa LZM 3479, em nome de EDMAR JOSÉ 

BROCH – CPF nº. 035.191.041-72, uma vez que não foi possível fazê-lo 

por meio do sistema RENAJUD.

Tratando-se de resposabilidade solidária, o pamento integral do débito 

efetuado por um dos devedores ao auto aproveita. Assim, mesmo o 

acordo tendo sido firmado com apenas um dos demandados, deve o feito 

ser extinto também em relação solidário.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103916 Nr: 3937-12.2016.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO RENATO ORRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE – SICREDI 

NORTE MT em face de DANILO RENATO ORRIGO, conforme motivos 

narrados na inicial de fls. 04-07.

 Determinada a emenda da inicial, para a autora juntar memória de cálculo 

(fls. 17).

 A parte autora manifestou pleiteando que a fatura do cartão de crédito 

encartada aos autos, seja considerada documento hábil de memória de 

cálculo (fls. 18-20).

 É O RELATÓRIO

DECIDO

Determinada a realização de emenda à inicial às fls. 17, a parte autora não 

cumpriu integralmente o comando judicial, motivo pelo qual, é de rigor 

indeferir a petição inicial.

 Vejamos:

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 320, 321, parágrafo único, e 

330, IV do CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o presente processo, o 

que faço com fundamento no art. 485, incisos I e IV do CPC/2015, e via de 

consequência determino o arquivamento do feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38731 Nr: 931-07.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J EISELE - ME, RONALDO JOSE EISELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que nos autos consta, declaro prescrito o 

crédito tributário, por conseguinte julgo extinto o processo de execução, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c 925 ambos do Código de Processo 

Civil.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Transcorrido o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

observando as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85515 Nr: 1476-72.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Boccoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Verona - 

OAB:52.778 OAB/PR, RUTHNEIA SOUZA TONELLI - OAB:OAB/PA 12128

 Diante do exposto, não conheço a presente exceção de 

pré-executividade.Determino o prosseguimento da execução.Intime-se o 

exequente para que postule o que for de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Nesse caso, após regularmente intimada a parte exequente, 

passados 30 (trinta) dias sem manifestação, deve ser o feito suspenso 

pelo prazo de um ano (Art. 40, § 1º, da LEF); após, o período de 

suspensão, deve ser o feito enviado ao arquivo provisório sem baixa na 

distribuição, pelo prazo de cinco anos (Art. 40, § 4º, da LEF).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29948 Nr: 1424-86.2007.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romilda Lina da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29849 Nr: 1322-64.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Zagonel, Idalina Helena Zagonel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 
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fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33014 Nr: 1920-81.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena D'Amarat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Adveio a este juízo a informação quanto à quitação das requisições de 

pequeno valor, dentre as quais se inclui o crédito originário da presente 

execução de sentença, pelo que resta demonstrado o adimplemento da 

obrigação oriunda dos presentes autos.

 Ora, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34183 Nr: 302-67.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87567 Nr: 849-34.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que à pesquisa junto ao sistema RENAJUD foi procedente, 

intimem-se as partes acerca da restrição judicial, para que postulem o que 

for de direito no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 92886 Nr: 1184-19.2015.811.0087

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Guarantã do Norte-MT - OAB:

 Cuida-se de Ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

cumulada com partilha de bens, proposta por Leandro Miranda Crubellate 

em face de Franciele de Mello Oliveira.

Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes em 

audiência, para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, 

JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, mediante as baixas 

necessárias.

 Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-33.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PALOMA BUSATO (ADVOGADO(A))

ELENICE ZANATTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

 

A análise do pedido liminar está a exigir a complementação da petição 

inicial com a apresentação integral do procedimento administrativo que 

culminou na imputação da multa à requerente de forma legível. Confiro o 

prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para 

análise do pedido liminar. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-69.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FELIPE ALTRAN (REQUERENTE)

DARINE ROBERTA APPEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. DE A. R. DA SILVA SERVICOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

08/11/2018, às 14:00 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60190 Nr: 2359-02.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bv - Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Santos Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:7629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir a 

liminar deferida, bem como indicar o depositario

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60352 Nr: 2426-64.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Aleluia Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2426-64.2018.811.0036

Código: 60352

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela parte 

autora, uma vez ser ela hipossuficiente nos termos da Lei nº 1060/50.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença relacionado à 

reclamatória trabalhista em face do Município de Guiratinga/MT.

Defiro tal pedido.

Por ser execução contra a fazenda pública, CITE-SE a parte executada, 

para que nos termos do art. 910, caput, do Novo CPC, caso queira, 

oponha embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Por fim, o transcurso do prazo, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os 

autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 04/10/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60351 Nr: 2425-79.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Cardoso Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2425-79.2018.811.0036

Código: 60351

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela parte 

autora, uma vez ser ela hipossuficiente nos termos da Lei nº 1060/50.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença relacionado à 

reclamatória trabalhista em face do Município de Guiratinga/MT.

Defiro tal pedido.

Por ser execução contra a fazenda pública, CITE-SE a parte executada, 

para que nos termos do art. 910, caput, do Novo CPC, caso queira, 

oponha embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Por fim, o transcurso do prazo, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os 

autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 04/10/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60362 Nr: 2429-19.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair dos Santos Brito, Espólio de Laerte Medeiros Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2429-19.2018.811.0036

Código: 60362

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença relacionado à 

reclamatória trabalhista em face do Município de Guiratinga/MT.

Defiro tal pedido.

Por ser execução contra a fazenda pública, CITE-SE a parte executada, 

para que nos termos do art. 910, caput, do Novo CPC, caso queira, 

oponha embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Por fim, o transcurso do prazo, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os 

autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 04/10/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53763 Nr: 3547-64.2017.811.0036

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Souza Silva, Rosanna Luzia Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinalva Braz Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José de Paula Lima - 

OAB:2029-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSILENE NUNES DA SILVA - 

OAB:42421, Sandra Mara Dàvila Sandri - OAB:40.851

 Diante do exposto, DECLARO o Juízo da Comarca de Guiratinga/MT 

incompetente para conhecer e decidir sobre a matéria do presente 

feito.Assim, REMETAM-SE os autos ao Juízo da Comarca de 

M i n e i r o s / G O . C u m p r a - s e  c o m  U R G Ê N C I A . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Guiratinga/MT, 04/10/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60353 Nr: 2427-49.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés Francisco Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2427-49.2018.811.0036

Código: 60353

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença relacionado à 

reclamatória trabalhista em face do Município de Guiratinga/MT.

Defiro tal pedido.

Por ser execução contra a fazenda pública, CITE-SE a parte executada, 

para que nos termos do art. 910, caput, do Novo CPC, caso queira, 

oponha embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Por fim, o transcurso do prazo, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os 

autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 04/10/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37604 Nr: 881-61.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iago Oliveira Rodrigues, Eder Fernando Bites 

Maia, João Henrique Bites Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, Leonardo 

Frederico Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Autos n° 881-61.2015.811.0036

Código: 37604

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Considerando o teor da petição de fl.1021, informando que a Defensoria 

Pública já patrocina os interesses do acusado Iago Oliveira Rodrigues, 

nomeio a Drª. MARINA COSTA E CASTRO para patrocinar os interesses 

do acusado João Henrique Bites Maia, fixando honorários advocatícios no 

valor de 0,5 URH’s, a serem ulteriormente executados em face do Estado 

de Mato Grosso.

Intime-se a causídica com urgência desta decisão, para oferecer as 

razões recursais, no prazo de no prazo de 02 (dois) dias, por se tratar 

processo onde há réu preso.

 Saliento a causídica ora nomeada que a nomeação em apreço 

corresponde a múnus público, sendo que eventual recusa por motivo de 

foro íntimo, acaso seja procedida de forma reiterada em inúmeros 

processos, sem justificativa plausível, poderá ser interpretado como 

abuso de direito e consequente infração disciplinar, com informação à 

OAB para apuração de eventual violação a seu código de condutas.

Como o aporte das razões recursais, intime-se o Ministério Público para 

que ofereça as contrarrazões recursais, no prazo de 02 (dois) dias, dos 

acusados JOÃO HENRIQUE BITES MAIS e ÉDER FERNANDO BITES MAIA 

(fls.936/945)(art. 588, segunda parte, do CPP).

Após, conclusos para fins do art. 589, do CPP.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 04 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58182 Nr: 1604-75.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Mateus de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 58182

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por DIRCEU MATEUS DE 

OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

alegando ser trabalhador (a) rural, mormente no regime de economia 

familiar, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Contestação juntada aos autos às fls.21/25.

Impugnação às fls.29, reiterando os termos da inicial.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/12/18, às 

14h30min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 04 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59567 Nr: 2146-93.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejair José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO JOSE DE SOUZA - 

OAB:22452/O

 CIENTE da Decisão proferida nos Habeas Corpus nº 

1010852-59.2018.8.11.0000, paciente DEJAIR JOSÉ DE SOUZA que 

denegou a ordem impetrada, por entender legal a prisão cautelar em tela 

(fls. 204/210).Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva, 

requerido por DEJAIR JOSÉ DE SOUZA (fls. 164/174), por intermédio do 

seu advogado, alegando, em síntese, que não há nos autos motivação 

para a manutenção da prisão preventiva, bem como entende não estarem 

presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar descritos no art. 

312 do Código de Processo Penal.Aduz ainda, que a soltura do réu não 

oferece risco à Ordem Pública nem à aplicação da Lei Penal em eventual 

condenação e traz a lume as características pessoais favoráveis do 

acusado. Instado a se manifestar, o Ministério Público, opinou pelo 

indeferimento do pleito, requerendo que a manutenção da prisão cautelar, 

por entender estarem presentes, no caso em tela, as condições 

autorizadoras da prisão preventiva (fls. 181/184). É o relatório do 

necessário. FundamentoO pedido do acusado não comporta análise para 

que seja revogada a prisão preventiva, haja vista que tal pedido foi objeto 

de amplo exame e julgamento nos autos do Habeas Corpus 

n°1010852-59.2018.8.11.0000, em que, por unanimidade, foi mantida a 

cautela extrema e denegada a ordem pleiteada. Veja-se a respectiva 

ementaDessa forma, sabendo-se que aos juízes é vedado decidir 

novamente sobre as questões já decididas relativas à mesma lide, e por 

reconhecer, nessa esteira e à luz o art. 507, do NCPC (aplicado, aqui, por 

força do art. 3º, do CPP), a incidência da denominada preclusão pro 

judicato, deixo de conhecer do pedido do acusado por não haver fatos 

novos a autorizar nova análise por este juízo.DecidoPor todo o exposto, 

DEIXO DE CONHECER os pedidos formulados por DEJAIR JOSÉ DE SOUZA 

em razão da incompetência deste juízo para nova análise de pedido já 

analisado pelo Tribunal de Justiça.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa 

Técnica.Cumpra-se. Intime-se. Às providências.Guiratinga/MT, 

04/10/2018Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57399 Nr: 1322-37.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Domingues Ferreira, Guilhermina 

Ferreira Cunha Alcalá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Decido.Isso posto, nos termos do art. 17, §9º, da Lei nº 8.429/92, em 

obediência ao rito especial de processo que envolve improbidade 

administrativa:1) RECEBO A INICIAL para determinar CITAÇÃO dos 

REQUERIDOS para que, querendo, ofereçam outra contestação de mérito 

ou reiterem a que já foi apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.2) Posteriormente, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, 
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para apresentar impugnação às questões de mérito já apresentadas e as 

que ainda poderão ser apresentadas pelos requeridos.3) Por fim, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem e justificarem as provas que 

ainda pretendam produzir.4) CERTIFICA-SE a serventia e voltem os autos 

conclusos para deliberações.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 04/10/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15104 Nr: 1166-64.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nery Perinazzo, Adelina Callai Perinazzo, 

Rodolfo Rospide Neto, Denise Marin Rospide

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287, 

PROCURADOR FEDERAL MT - OAB:av ramiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, RICARDO BARBOSA ALFONSIN - OAB:9275/RS

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para Intimação da parte 

requerida através de seu advogado, para que tomem conhecimento da 

condenação das custas processuais atualizada de fls. 200, no valor total 

de R$ 13.550,77 (Treze mil e quinhentos e cinquenta reais e setenta e sete 

centavos), no prazo de cinco (05) dias. Sob pena de protestos e/ou envio 

do cadastro do devedor para inscrição em Divida Ativa na Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso. Informo ainda, que estes valores 

deverão ser emitidas guias separadamente no sítio eletrônico < 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34152 Nr: 977-13.2014.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Borges Lopes, Valdeir Borges Filho, Francisco 

Lopes da Costa Neto, Tânia Mara Lopes Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdeir Lopes Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 977-13.2014.811.0036

Código: 34152

Inventário

Despacho.

Vistos etc.

 INTIME-SE PESSOALMENTE a inventariante para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, cumpra a determinação de fls. 79, dando o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do processo, sem 

resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, III, §1º do CPC.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 21 de Março de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32455 Nr: 1014-74.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP NORTE) S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nery Perinazzo, Adelina Callai Perinazzo, 

Rodolfo Rospide Neto, Rodolfo Rospide Neto, Espólio de Denise Rospide

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:MT .24.499/A, Cristiano Amaro Rodrigues - OAB:MG 84.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, Intimo a parte autora através de seu advogado, 

para querendo, manifesta-se acerca da devolução da carta precatória de 

fls. 306/309, no prazo legal.

Guiratinga - MT, 5 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36443 Nr: 419-07.2015.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Paz Queiróz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio João Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - 

OAB:18839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:18.839-MT

 Intimar PARTE autora através de seu advogado para que retire em 

cartório a carta Precatória e documentos que acompanha, inclusive cópia 

das guias de preparo juntadas pelo autor nos autos, quando da remessa 

da CP anterior, com finalidade de citar a Fazenda Pública Estadual na 

forma da deliberação do MM. Juiz na ref. 104. Intimar aind o autor através 

de seu advogado para que promova nos autos as conduções do 

Sr.meirinho e eventual preparo se houver na CITAÇÃO dos herdeiro, na 

forma deliberada na ref. 104 ou demonstrar ao juizo a sua representação 

de todos os herdeiros

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42075 Nr: 722-84.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Jeronimo de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sergio Martins Ribeiro - 

OAB:14310-MT, Marcela Martins Ribeiro - OAB:16.568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que, tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 

441315-6 / 2018 e 441311-3 / 2018.

Guiratinga - MT, 5 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48339 Nr: 1246-47.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Vilela Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL - OAB:roo

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que, tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 439806-8 / 

2018.

Guiratinga - MT, 5 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60054 Nr: 2312-28.2018.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuino José de Almeida, Lucas Dias 

Madureira, Fernanda dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:15694, Thelma Aparecida Garcia Guimarães. - 

OAB:3.402-B

 .DecidoPor todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão 

preventiva, formulado por JESUÍNO JOSÉ DE ALMEIDA devidamente 

qualificado nestes autos, devendo permanecer na modalidade de prisão 

em que se encontra.Ciência ao Ministério Público e à Defesa do 

acusado.Cumpra-se. Int ime-se.Às providências.Guirat inga/MT, 

29/08/2018Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-49.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARINA RAMOS MACEDO E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PJEC 1000072-49.2018.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. CHAMO O FEITO À 

ORDEM I) Inicialmente, revogo a decisão anterior, lançada sob ID 

15120823, uma vez que lançada erroneamente. II) MARINA RAMOS 

MACEDO E SILVA, já qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, em face da 

requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A 

parte autora, em síntese, alega que foi surpreendida com a apresentação 

pela Requerida de uma fatura complementar no valor de R$ 4.559,40 

(quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), em 

razão de recuperação de consumo por suposta irregularidade identificada 

em seu medidor, bem como com a restrição em seu CPF realizada pela 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelo não 

pagamento de referido débito, e ameaça de interrupção do fornecimento, 

referentes a fatura vencida no dia 30/05/2018. Contudo, segundo a parte, 

tal cobrança é indevida, pois Autora não tem ciência de qualquer inspeção 

realizada pelos prepostos da Requerida. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relato do necessário. Fundamento. DO PEDIDO LIMINAR. O Novo Código 

de Processo Civil, de certa forma, incorporou o entendimento do Código 

anterior de que os pedidos liminares de antecipação de tutela têm seu 

deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Senão vejamos, 

segundo estabelece o art. 300, caput, Novo Código de Processo Civil: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas condições 

específicas dos pedidos antecipatórios, noto pertinente o deferimento em 

parte do pedido liminar, pela ausência do “fumus boni iuris”, nos seguintes 

termos: Compulsando os autos, observa-se que liminarmente a parte 

autora requer a Requerida retire o nome da autora dos órgãos de proteção 

ao crédito e se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, 

pois entende a cobrança ilegal, visto que, segundo a parte autora, não 

teria tido ciência de qualquer irregularidade encontrada em sua unidade 

consumidora. Nesse sentido, percebe-se que a matéria controvertida 

apresenta FORTE CONTEÚDO FÁTICO, a reclamar dilação probatória e a 

angularização processual. Dessa forma, é imperioso a concessão em 

parte da medida nesta fase processual, devendo este Juízo dar 

oportunidade para que a parte requerida apresente a sua defesa e, por 

consequência, exerça os seus direitos constitucionais ao contraditório e a 

ampla defesa. A necessidade de deferir-se em parte a liminar vindicada no 

que respeita o pedido de abstenção da interrupção do fornecimento de 

energia pela concessionária de serviço público fundado no no fato de ser 

a energia elétrica bem essencial à vida moderna, tanto que seu 

fornecimento está sujeito à continuidade do serviço público, nos termos do 

art.22 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido é a 

jurisprudência pátria. Vejamos: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

CORTE DE FORNECIMENTO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. 

IMPOSSIBILIDADE. - Esta Corte vem reconhecendo ao consumidor o direito 

da utilização dos serviços públicos essenciais ao seu cotidiano, como o 

fornecimento de energia elétrica, em razão do princípio da continuidade 

(CDC, art. 22). - O corte de energia, utilizado pela Companhia para obrigar 

o usuário ao pagamento de tarifa em atraso, extrapola os limites da 

legalidade, existindo outros meios para buscar o adimplemento do débito. - 

Precedentes. - Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 298017 

MG 2000/0144950-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de 

Julgamento: 03/04/2001, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 

27.08.2001 p. 230 RSTJ vol. 152 p. 82) Portanto, o acolhimento em parte 

do pedido liminar é medida que se impõe, visto que no caso vertente, pelos 

argumentos e documentos atrelados, este Juízo não restou convencido da 

necessidade de concessão da medida liminar como um todo, devido a falta 

de preenchimento do requisito do “fumus boni iuris”, isso é, a existência 

dos “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”. Decido. Isso 

posto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar de tutela de urgência pleiteada 

pela parte autora na petição inicial para deferir apenas que a Requerida 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A se abstenha 

de interromper o fornecimento energia elétrica à unidade consumidora nº 

6/159354-0 com vencimento em 30/05/2018. 1) Dando prosseguimento ao 

feito, com base no Código de Defesa do Consumidor o qual estabelece no 

seu art. 6º, VIII que o Juízo deve facilitar a defesa dos direitos do 

consumidor devido a sua hipossuficiência técnica, DETERMINO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA em favor da parte autora, ora 

consumidora, incumbindo à requerida ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A o ônus de provar a licitude, regularidade 

e legalidade da fatura referida pela parte autora na peça vestibular, 

caracterizada na fatura de vencimento em 30/05/2018 no valor de R$ 

4.559,40 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta 

centavos), BEM COMO o ônus de comprovar a licitude. 2) Por este Juízo 

vislumbrar a possibilidade da realização de acordo entre as partes no 

presente feito, ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para 

designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a parte autora e 

CITE/INTIME-SE a parte requerida para comparecer no ato. 3) Por fim, 

CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos para a 

homologação do acordo, CONTUDO CASO AS PARTES NÃO ENTREM EM 

ACORDO, INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, a partir da data da conciliação, apresente a contestação, sob pena 

de revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial e, 

também, INTIME-SE a parte autora para que, caso queira, posteriormente a 

juntada da defesa do réu ofereça a devida impugnação à contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 4) DETERMINO o desentranhamento da decisão 

anterior, lançada sob ID 15120823. 5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a secretaria 

e VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Ás providências. Guiratinga/MT, 05/10/2018. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 33/2018/DF O Excelentíssimo Senhor Doutor Jean Paulo 

Leão Rufino, MM. Juiz de Direito, nesta Comarca de Itaúba, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais;Considerando que a servidora 

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira, matrícula 10766, designada 

como Gestora Judiciária Substituta da Vara Única e Juizado Especial, 

estará ausente da comarca no período de 01 de outubro a 10 de outubro 

de 2018, em virtude de usufruto de férias.RESOLVE: Designar, o servidor 

RAFAEL AUGUSTO RAMIRES NUNES ORMOND, Analista Judiciário PTJ, 

matrícula 24422, para exercer a Função de Gestor Judiciário no período de 

01 de outubro a 10 de outubro de 2018.     Remeta-se cópia desta Portaria 

ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.     

Publique-se. Cumpra-se.   Itaúba/MT, 29 de setembro de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito                table

 PORTARIA Nº 33/2018/DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Jean Paulo Leão Rufino, MM. Juiz de 

Direito, nesta Comarca de Itaúba, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
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atribuições legais;

Considerando que a servidora Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira, 

matrícula 10766, designada como Gestora Judiciária Substituta da Vara 

Única e Juizado Especial, estará ausente da comarca no período de 01 de 

outubro a 10 de outubro de 2018, em virtude de usufruto de férias.

RESOLVE:

 Designar, o servidor RAFAEL AUGUSTO RAMIRES NUNES ORMOND, 

Analista Judiciário PTJ, matrícula 24422, para exercer a Função de Gestor 

Judiciário no período de 01 de outubro a 10 de outubro de 2018.

 Remeta-se cópia desta Portaria ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Itaúba/MT, 29 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37578 Nr: 142-20.2006.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR PEDRO DE MORAES, GIOVANE RIGO, 

VOLNEI MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Héber Amilcar de Sá Stábile 

- OAB:3283-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na denúncia, para CONDENAR o réu VALMIR PEDRO DE MORAES e 

GIOVANE RIGO como incurso nas sanções do artigo 129, §1º, inciso I e II 

do Código Penal; e ABSOLVER o acusado VOLNEI MACHADO das 

sanções do artigo 129, §1º, inciso I e II do Código Penal, com fulcro no 

artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.IV – DOSIMETRIA DA 

PENADO DENUNCIADO VALMIR PEDRO DE MORAESA pena prevista para 

crime de lesão corporal de natureza grave, capitulado no artigo 129, §1º, 

inciso I e II, do CP, é de 01 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão.1ª Fase – 

Pena Base:Analisando as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto 

que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se 

valorar. Não revela possuir antecedentes criminais. Não constam nos 

autos elementos e provas para analisar, com exatidão, a personalidade e 

a conduta social do agente. As circunstâncias são próprias do crime. Os 

motivos são próprios do crime. As consequências são próprias do tipo. No 

que se refere ao comportamento da vítima, essa é inexistente.À vista 

dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base 

em 01 (um) ano de reclusão.2ª Fase – Atenuantes e Agravantes:Como 

circunstância atenuante, verifico que o réu confessou parcialmente ter 

agredido a vítima, porém, uma vez que a pena encontra-se no patamar 

mínimo, deixo a aplicar a atenuante do artigo 65, inciso II, alínea “d”, do 

Código penal, incidindo, assim, o óbice da Súmula 231 do STJ.3ª Fase – 

Causas de Diminuição ou Aumento:Não há causas de diminuição ou 

aumento a serem observadas.Assim, fica o acusado condenado 

definitivamente a pena de 01 (um) ano de reclusão.DO DENUNCIADO 

GIOVANE RIGOA pena prevista para crime de lesão corporal de natureza 

grave, capitulado no artigo 129, §1º, inciso I e II, do CP, é de 01 (um) a 5 

(cinco) anos de reclusão.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46063 Nr: 624-60.2009.811.0096

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARILDO DIAS DA SILVA, ROBERTO 

CICHASESKI, EWERTON JARDEL PASIN, JULIO CESAR PASIN, JOSÉ 

RAMIRO DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Everaldo de Souza 

Macedo - OAB:5347-B/MT

 Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, razão por 

que:a) DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Julio Cesar Pasin, 

qualificado nos autos, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal;b) 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados Darildo Dias da Silva e 

José Ramiro de Oliveira, qualificado nos autos, nos termos do art. 109, 

inciso V, do Código Penal c/c artigo 61, caput, do Código de Processo 

Penal;c) ABSOLVO os acusados Darildo Dias da Silva, José Ramiro de 

Oliveira da Silva, Ewerton Jardel Pasin e Roberto Cichaseski dos crimes 

capitulados os artigos, 180, 288, parágrafo único, e 299 c/c 304, todos do 

Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso II e VII, do Código de 

Processo Penal;d) ABSOLVO o acusado Ewerton Jardel Pasin em relação 

ao delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, com fulcro no artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70817 Nr: 101-09.2013.811.0096

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

ITAÚBA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno José Ricci Boaventura - 

OAB:9271, CELSO ALVES PINHO - OAB:OAB/MT 12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte 

Requerente, via DJE, para no prazo legal, promover a retidada dos autos, 

nos termos da r. decisão de fls. 38, adiante transcrita:"Vistos. INTIME-SE a 

parte requerida para, querendo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

apresentar contraprotesto pela via adequada. Certificado o transcurso do 

prazo, AO MPE para se manifestar acerca da inicial. Após, INTIME-SE a 

parte autora para retirar os autos, mas antes, PROMOVA-SE a baixa e as 

anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70306 Nr: 567-37.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS NUNES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Processo nº 567-37.2012.811.0096 (Código 70306)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Elizete Aparecida Flávio

Vistos.

Considerando a apresentação de resposta à acusação às fls. 64/73, 

DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 28 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70817 Nr: 101-09.2013.811.0096

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

ITAÚBA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno José Ricci Boaventura - 

OAB:9271, CELSO ALVES PINHO - OAB:OAB/MT 12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 101-09.2013.811.0082 (Código 70817)

Requerente: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de 
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Mato Grosso – Fessp/MT

Requerido: Câmara Municipal de Vereadores de Itaúba/MT

Vistos.

Preliminarmente, DETERMINO que a Secretaria de Vara certifique-se o 

transcurso do prazo para manifestação da parte autora, tendo em vista a 

intimação de fls. 79.

Após, DETERMINO a inclusão do nome do Dr. Bruno José Ricci 

Boaventura, para que as publicações sejam feitas em seu nome.

Intime-se a parte autora, pela derradeira vez, considerando o teor da 

decisão de fls. 38.

Às providências.

CUMPRA-SE com urgência o presente feito, tendo em vista que o mesmo 

encontra-se incluso na Meta 02 do Conselho Nacional de Justiça.

Itaúba, 04 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44259 Nr: 1137-96.2007.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO APARECIDO ALVES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO AUGUSTO MOCHI - 

OAB:21069

 Ante o exposto, em não havendo provas suficientes da suposta prática 

delitiva, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA, constante 

na denúncia de fls. 05, ABSOLVENDO o acusado Joselito Aparecido 

Alves Brito, já qualificado nos autos, da imputação a ele endereçada na 

inicial acusatória, o que faço com fulcro no artigo 386, V, do Código de 

Processo Penal.Isento de custas processuais.Comunique-se ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma da CNGC.Após o trânsito em julgado, 

devidamente certificado, comunique-se aos Institutos de Identificação 

Nacional, Estadual, à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento 

inquisitorial e ao INFOSEG, acerca da presente absolvição, com sua 

respectiva motivação, nos termos do item 7.16.1, “III” da CNGC.Após o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, arquive-se, mediante as 

baixas e anotações de praxe.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Às providências.Itaúba, 04 de outubro de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71221 Nr: 504-75.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN PEREIRA NETO, LEANDRO DIAS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Diogo Viecelli - 

OAB:22.370/MT, Valéria Aparecida Castilho de Oliveira - 

OAB:17770-B MT

 Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL 

consubstanciada pela denúncia de f.05/06 para: CONDENAR GILVAN 

PEREIRA NETO, como incurso nas penas do artigo 33, §3º, da Lei nº 

11.343/2006 e ABSOLVER LEANDRO DIAS DAS SILVA da conduta delitiva 

de tráfico ilícito de drogas, capitulada no artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006 e da venda sem justa causa, de produtos cujos componentes 

possam causar dependência física ou psíquica, a criança ou adolescente, 

artigo 243, caput, do ECA.IV – DOSIMETRIA DA PENACONSUMO 

COMPARTILHADO (ART. 33, §3º, DA LEI N.° 11.343/2006)A Lei nº. 

11.343/2006 atribui para o crime de consumo compartilhado a pena de 

detenção de 06 (seis) meses a 1 (um) ano e pagamento de 700 

(setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das 

penas previstas no art. 28.1ª FASE – PENA BASENo que tange à 

culpabilidade, a conduta é normal ao delito, nada se tendo a valorar. Não 

há registro de antecedentes. Não constam nos autos elementos e provas 

para analisar, com exatidão, a personalidade e a conduta social do agente. 

As circunstâncias não são desfavoráveis. O motivo é próprio do crime. As 

consequências são nefastas, especialmente para a sociedade, gerando o 

aumento da criminalidade, da violência, a manutenção da dependência e a 

arregimentação de novos usuários, com o aniquilamento de famílias, 

próprias do tipo. No que se refere ao comportamento da vítima, devo 

salientar que a vítima (Estado) não dificultou e nem contribuiu para a 

prática delituosa. Após análise das circunstâncias judiciais, não havendo 

circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base, no mínimo legal, em 06 

(seis) meses de detenção.2ª FASE – CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E 

AGRAVANTESNão há, nesta fase, circunstâncias atenuantes ou 

agravantes.3ª FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENANão 

há causas de diminuição ou aumento a serem observadas.Assim, fica o 

acusado condenado definitivamente a pena de 06 (seis) meses de 

detenção.(...)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73856 Nr: 1231-97.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonei Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVONEI BUENO, Cpf: 70094119139, Rg: 

1693098-3, Filiação: Lourdes Bueno e Luiz Antonio Bueno, data de 

nascimento: 22/02/1979, brasileiro(a), natural de Terra Nova do Norte-MT, 

convivente, comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMETNE PROCEDENTE a 

pretensão estatal, para (i) ABSOLVER IVONEI BUENO da prática do crime 

do artigo 147, caput, do Código Penal, contra Rosimeire Acosta, na forma 

do artigo 386, II, do Código de Processo Penal; e (ii) CONDENAR o réu 

como incurso nas penas do artigo 129, §9º c/c artigo 14, II, e 147, caput, 

todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma.Em 

observância ao princípio constitucional da individualização da pena, 

aplicando o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, passo 

à dosimetria da pena, o que faço de forma conjunta para ambos os crimes, 

tendo em vista a similitude das circunstância e como forma de evitar 

repetições desnecessárias.Assim, atento às diretrizes do art. 59 do 

Código Penal, verifico que, quanto à culpabilidade, o acusado não agiu 

com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua 

conduta inserida no próprio tipo penal no qual enquadrado.O réu possui 

bons antecedentes.Inexistes nos autos elementos que permitam aferir a 

conduta social e a personalidade do réu;Os motivos dos delitos estão 

inseridos na objetividade jurídica da previsão normativa dos crimes e da 

respectiva sanção penal.As circunstâncias do crime não se destacam, 

estando abrangidas pelo próprio tipo penal.As consequências das 

infrações penais são as normais à espécie.Por fim, tem-se que o 

comportamento da vítima não contribuiu para a prática dos crimes. Bem 

sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE em 03 (três) meses de 

detenção para o crime do art. 129, § 9º, do CP; e em 01 (um) mês de 

detenção para o delito do art. 147, caput, do CP.Na segunda fase da 

aplicação da pena, não vislumbro circunstâncias atenuantes e 

agravantes.Indo à terceira fase de fixação da pena, considerando que o 

crime do art. 129, § 9º, do CP, não se consumou por circunstâncias 

alheias à vontade do acusado, aplico o parágrafo único do art. 14, inciso II, 

do Código Penal (crime tentado), diminuindo 2/3 (dois terços), pelo que 

passo a dosar a pena do crime supra em 01 (um) mês de detenção, a qual 

torno DEFINITIVA, pois inocorrem causas de aumento de pena. Outrossim, 

por não concorrerem causas de aumento ou de diminuição de pena quanto 

ao crime do art. 147, caput, do CP, torno DEFINITIVA a reprimenda fixada 

em 01 (um) mês de detecção.O regime inicial de cumprimento de pena será 

o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Deixo de 

substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez 

que não atendidos os requisitos a que alude o artigo 44 do Código Penal, 

pois o crime foi cometido com violência à pessoa.Por outro lado, 

considerando tratar-se de réu primário, sendo-lhe favoráveis as 

circunstâncias judiciais, afigura-se cabível a suspensão condicional da 

pena (sursis penal), na forma do art. 77 do Código Penal. Desse modo, 
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concedo ao réu o benefício da suspensão condicional da pena, pelo 

período de 02 (dois) anos, com a condição de prestar serviços à 

comunidade no primeiro deles (art. 78, § 1º, CP), na forma com que for 

imposta perante o Juízo da Execução, devendo o acusado, ainda, durante 

o biênio: (i) abster-se de frequentar bares, boates e congêneres; (ii) não 

se embriagar ou apresentar-se embriagado publicamente; (iii) frequentar a 

igreja, seja qual for a religião; (iv) comunicar o juízo seu novo endereço em 

caso de mudança; (v) comparecimento pessoal em juízo a cada 02 (dois) 

meses, para justificar suas atividades; e (vi) não portar arma.Por ter sido 

beneficiado pelo sursis penal e por ter ficado em liberdade durante a 

tramitação deste processo, pois ausentes os motivos para a decretação 

da prisão preventiva, reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade 

(art. 387, § 1º, CPP).Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos 

danos causados pela infração (art. 387, IV, CPP), uma vez que inexiste 

pleito nesse sentido, não sendo exercido, por consequência, o 

contraditório sobre o tema.Condeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 804 do CPP.Oportunamente, 

após o trânsito em julgado:a.Lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados;b.Comunique-se à Justiça Eleitoral acerca da presente 

condenação, nos termos do artigo 15, inciso III da CF, permanecendo 

suspensos os direitos políticos do apenado enquanto durarem seus 

efeitos;c.Comunique-se ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à Vara de Execuções 

Penais desta Comarca (itens 1.3.7,XI;e 7.16.1, todos da CNGC).d.Façam 

os  au tos  conc lusos  pa ra  des ignação  da  aud iênc ia 

admonitória.CUMPRAM-SE as demais disposições pertinentes da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, pertinentes ao caso.Em razão da nomeação do 

digno advogado (f. 51), FIXO os honorários advocatícios em 10 URH, 

observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como 

à complexidade do feito.Expeça-se certidão em favor do defensor dativo, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º).Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Itaúba/MT, 23 de junho de 2017.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 05 de outubro de 2018

Rafael Augusto Ramires Nunes Ormond Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48087 Nr: 512-26.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Myller Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24064/O, ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - OAB:5136

 A defesa do réu, no prazo de 10 dias, apresente memoriais finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46281 Nr: 2246-46.2016.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Canaverde Costa, Aparecida de Fatima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GERLACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 24 de abril de 2019, às 

15h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57183 Nr: 1190-07.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Moreira de Souza, Gabrielly Reis dos 

Santos, Monise Regina Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:25453/O, JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE - 

OAB:23259/O

 Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dra. Geovanna Karolynne Rodrigues de Oliveira, 

inscrita na OAB/MT sob o nº 25.453, para patrocinar os interesses da 

acusada Gabrielly Reis dos Santos. Consigno que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para apresentar defesa prévia no prazo 

legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32707 Nr: 1229-77.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Vilarim Alves, Valdinei Souza da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 24 de abril de 2019, às 

13h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31909 Nr: 465-91.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorgival Barros Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 24 de abril de 2019, às 

13h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55706 Nr: 515-44.2018.811.0027

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFIM CARVALHO NETO, ELIAS DE CARVALHO, 

ELIO DE CARVALHO, NAZARENO DE CARVALHO, JAKLINI CAMPOS DE 

CARVALHO, JOSE DE CARVALHO, NIVALDO DE CARVALHO, 

DAUSEINES DE CARVALHO BULHOES, PEDRO DE CARVALHO, IVALDO 

PAULO DOS SANTOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurelio Alencar Soares de 

Oliveira - OAB:7103-B/MT, Cristiano Alencar Soares de Oliveira - 

OAB:13809-A/MT

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 17 de abril de 2019, às 

16h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45137 Nr: 1490-37.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noga Matos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 17 de abril de 2019, às 

15h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49350 Nr: 1275-27.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jordelina Canaverde da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 17 de abril de 2019, às 

15h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47305 Nr: 2853-59.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 17 de abril de 2019, às 

14h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59039 Nr: 2101-19.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , DEFIRO, pois, liminarmente, o pedido de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial no endereço informado na inicial, devendo o requerido 

entregar os documentos do veículo, razão pela qual determino a 

expedição de mandado de busca e apreensão.Deposite-se o bem em 

mãos do representante legal nomeado pela parte requerente com o 

compromisso do encargo de fiel depositário, sendo a retirada do veículo 

desta Comarca, sob a responsabilidade legal do fiel depositário.DEFIRO a 

inclusão de restrição de veículo em nome do requerido por meio do 

sistema RENAJUD.Executada a liminar, cite-se a parte requerida para o 

pagamento da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69 dada pela Lei 10.931/04, 

e/ou querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Defiro os benefícios do art. 212 § 2º do CPC.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57183 Nr: 1190-07.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Moreira de Souza, Gabrielly Reis dos 

Santos, Monise Regina Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:25453/O, JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE - 

OAB:23259/O

 A advogada nomeada, no prazo legal, apresente defesa prévia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9887 Nr: 721-10.2008.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Caio de Castro Missiroli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIANA TUNES PARREIRA 

- OAB:13397/O, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta comarca Márcio Rogério 

Martins nomeio como defensor dativo o causídico militante nesta 

municipalidade Dr. Renato Gonçalves Raposo - OAB/MT nº 9.892-B, para 

promover a defesa do réu Fábio Caio de Castro Missiroli, no prazo legal, 
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devendo apresentar as alegações finais.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50375 Nr: 2248-82.2018.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA DE SOUZA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT-9948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, diante das razões expendidas na petição inicial, os 

documentos que a acompanham, bem como a prova da incorrência em 

mora da parte adversa, DEFIRO a LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, nos 

termos do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações da Lei n. 

10.931/2004 e Lei n. 13.043, de 2014, publicada no DOU de 14.11.2014, 

devendo ser nomeado depositário indicado pela parte requerente, sob sua 

responsabilidade e mediante termo e compromisso e, executada/cumprida 

a medida liminar, DETERMINO que cite a parte requerida para, querendo, 

no: a) prazo de 5 (cinco) dias PAGAR a integralidade da dívida pendente, 

sob pena de se consolidar nas mãos do credor fiduciário a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio, nos termos do artigo 3º, §§ 1º e 2º, com 

nova redação dada pela Lei n. 10.931/04; e b) prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente do pagamento, CONTESTAR, nos termos do artigo 3º, 

§ 3º, com a redação dada pela Lei n. 10.931/04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50375 Nr: 2248-82.2018.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA DE SOUZA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT-9948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 

contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 5 de outubro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 47781 Nr: 727-05.2018.811.0047

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Azevedo de Moura, Ademir Tenorio, DEBORA 

SANTOS SOUZA, Porfirio Lemos de Queiroz, Adalto de Moraes, 

SILVANDES CANDIDO NABAS, Silvério Teixeira de Siqueira, ASSIS 

PEREIRA DA SILVA, MARLENE DA CONCEIÇÃO TORRES DO REGO, 

SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA, RONDIMAR APARECIDO DE ASSIS 

SILVA, LEANDRO PEREIRA CASTRO, JOSÉ CARLOS HORN, EZEQUIAS 

ALVES DE SOUZA, Rosilene Eliane dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDA DE CAMPOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:15764, Eder da Silva Gomes - OAB:OAB/MT n. 54022, SILENO 

REZENDE TAVARES - OAB:5652

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam os advogados das partes intimados, via DJE, a fim de que 

apresentem parecer dos respectivos engenheiros dentro do prazo de 30 

(trinta) dias.

 Jauru, 5 de outubro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44066 Nr: 1334-15.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINA ANGELICA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSTITUTO 

NACIONAL DO INSS - OAB:

 “Vistos.

1. Tendo em vista que na presente data houve falha no fornecimento do 

Sistema Apolo, bem como da rede/internet, vejo por bem, redesignar a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13/03/2019, às 16h00min 

(horário oficial de Cuiabá – MT).

2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 03 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-55.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))
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PATRICIA FRANCISCA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, para que efetue, no prazo de 05(cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,91 (quinhentos 

e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos), sob pena de 

encaminhamento do débito para fins de protesto, ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA/MT, conforme determina o Provimento nº 

88/2014-CGJ-MT. Para recolhimento, acessar o site www.tjmt.jus.br . 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-40.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

AILTON TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, para que efetue, no prazo de 05(cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,91 (quinhentos 

e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos), sob pena de 

encaminhamento do débito para fins de protesto, ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA/MT, conforme determina o Provimento nº 

88/2014-CGJ-MT. Para recolhimento, acessar o site www.tjmt.jus.br . 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-70.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

MARCOS CESAR REIS CARDOSO (REQUERENTE)

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, para que efetue, no prazo de 05(cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,91 (quinhentos 

e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos), sob pena de 

encaminhamento do débito para fins de protesto, ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA/MT, conforme determina o Provimento nº 

88/2014-CGJ-MT. Para recolhimento, acessar o site www.tjmt.jus.br . 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-12.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

KEILA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB: MT0019588A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/11/2018 Hora: 13:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-94.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

CIRLENE DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB: MT0019588A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/11/2018 Hora: 13:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-79.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB: MT0019588A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/11/2018 Hora: 14:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-64.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

CIRLENE DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB: MT0019588A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO II Data: 06/11/2018 Hora: 14:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-49.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LEONARDO SELESTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB: MT0019588A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/11/2018 Hora: 14:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-34.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI (ADVOGADO(A))

CAMILA RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB: MT0018460A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/11/2018 Hora: 15:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-19.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB: MT0019588A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/11/2018 Hora: 15:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-80.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

IONE GERALDA GONTIJO BORGES (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB: MT13867/O, 

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB: MT10346/O e Advogado: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO OAB: MT2854/B, para comparecer a audiência 

de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 08/11/2018 Hora: 13:00 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-65.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CARLOS BATISTA (REQUERENTE)

IONE GERALDA GONTIJO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB: MT13867/O, 

Advogado: IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB: MT10346/O e 

Advogado: JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB: MT2854/B, para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 08/11/2018 Hora: 

13:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-50.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 487 de 610



JOSE ROBERTO BORGES PORTO (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES (ADVOGADO(A))

VALDOMIRO AFONSO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB: MT13867/O, 

Advogado: IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB: MT10346/O e 

Advogado: JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB: MT2854/B, para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 08/11/2018 Hora: 

13:40 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-35.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO (ADVOGADO(A))

EDENILSON GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB: MT13867/O, 

Advogado: IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB: MT10346/O , 

Advogado: JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB: MT2854/B para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 08/11/2018 Hora: 

14:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-20.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO (ADVOGADO(A))

EVANIR ROSA PAULISTA (REQUERENTE)

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB: MT13867/O, 

Advogado: IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB: MT10346/O, 

Advogado: JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB: MT2854/B, para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 08/11/2018 Hora: 

14:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-05.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON MARIO (REQUERENTE)

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB: MT13867/O, 

Advogado: IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB: MT10346/O, 

Advogado: JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB: MT2854/B, para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 08/11/2018 Hora: 

14:40 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-87.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO (ADVOGADO(A))

WHALLIF FELIPE LOPES DE CARVALHO (REQUERENTE)

IONE GERALDA GONTIJO BORGES (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB: MT13867/O, 

Advogado: IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB: MT10346/O, 

Advogado: JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB: MT2854/B, para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 08/11/2018 Hora: 

15:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-72.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO (ADVOGADO(A))

DIOGO SODRE DAMASCENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 
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parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB: MT13867/O, 

Advogado: IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB: MT10346/O, 

Advogado: JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB: MT2854/B, para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 08/11/2018 Hora: 

15:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-71.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO (ADVOGADO(A))

KARIN PATRICIA RODRIGUES (REQUERENTE)

IONE GERALDA GONTIJO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB: MT13867/O, 

Advogado: IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB: MT10346/O, 

Advogado: JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB: MT2854/B, para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 08/11/2018 Hora: 

15:40 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-56.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO (ADVOGADO(A))

DULCILENE CELESTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB: MT13867/O, 

Advogado: IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB: MT10346/O e 

Advogado: JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB: MT2854/B, para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 08/11/2018 Hora: 

16:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-41.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO (ADVOGADO(A))

SALOMAO FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB: MT13867/O, 

para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação 

Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 08/11/2018 

Hora: 16:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Requerente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares 

Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-69.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ESDER OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APPEX COMERCIO E SERVICO DE INTERNET EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB: 

MT0213630A, para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

06/11/2018 Hora: 15:40 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Requerente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Lucilene Soares 

Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72447 Nr: 938-83.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COCATTO FILHO, MILTON CEOLATTO, 

SIMONE KRISTINA MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Andrade Campos - 

OAB:17.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que efetue o 

pagamento da diligência da Carta Preatória 4687-65.2018.811.0015, 

Código 322541, da Quarta Vara da Comarca de Sinop - MT, no valor de R$ 

42,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47170 Nr: 956-85.2009.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 
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R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA DE JESUS SILVA VERONEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o cálculo de fls. 148, 

requerendo o que de direito, após será concedido vistas ao 

Requerido/Executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50029 Nr: 566-47.2011.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, JUCIRLEI 

APARECIDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIRLEI APARECIDA ALVES DE SOUZA, 

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Com relação ao pedido de suspeição da testemunha Adalberto nos autos 

50029, acolho o pedido, ouvindo-o como informante do Juízo sobre os 

fatos narrados no processo 50029 e ouvindo-o como testemunha no 

processo 60029, de anulação de ato administrativo.

Considerando que as testemunhas Silmar Reinaldo Lopes, Euvânio de 

Souza Borges e Elizabete Domingues Veline de Morais não compareceram 

à solenidade, redesigno o ato para a data de 27/02/2019 às 15h40.

Defiro a dispensa da presença da parte autora na próxima solenidade, 

requerida pelo advogado e sem objeção da parte contrária.

Saem os presentes intimados. Intimem-se as testemunhas supracitadas.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 04 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60029 Nr: 883-45.2011.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIRLEI APARECIDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Com relação ao pedido de suspeição da testemunha Adalberto nos autos 

50029, acolho o pedido, ouvindo-o como informante do Juízo sobre os 

fatos narrados no processo 50029 e ouvindo-o como testemunha no 

processo 60029, de anulação de ato administrativo.

Considerando que as testemunhas Silmar Reinaldo Lopes, Euvânio de 

Souza Borges e Elizabete Domingues Veline de Morais não compareceram 

à solenidade, redesigno o ato para a data de 27/02/2019 às 15h40.

Defiro a dispensa da presença da parte autora na próxima solenidade, 

requerida pelo advogado e sem objeção da parte contrária.

Saem os presentes intimados. Intimem-se as testemunhas supracitadas.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 04 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 24708 Nr: 12-93.2003.811.0109

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR RIBEIRO, M. L. GIROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:MT- 

9.982/B, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias efetue o preparo da Carta Precatória, para INTIMAÇÃO e 

demais atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48683 Nr: 508-78.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO-CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS E ULTRA 

SONOGRAFIA LTDA., Ana Carolina Scheffer Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.79, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49535 Nr: 71-03.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MADEIRAS DAPPER LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.99, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42617 Nr: 93-03.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON LUIZ MIRANDA LAMINADO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.123, pelo prazo 

de um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42289 Nr: 3-29.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM-M, WMdC, MRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO a petitória de (fls. 76).

EFETIVE-SE o bloqueio de contas da executada através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

DEFIRO ainda, subsidiariamente, a busca de veículos, via Sistema 

RENAJUD requerido à (fls. 79). Caso seja encontrado bem passível de 

penhora, PROCEDA À RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato.

 Se a penhora for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte Executada, 

para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo legal.

 Por fim, restando infrutíferas as informações acima, DEFIRO o pedido de 

SUSPENSÃO do feito formulado à fl.79, pelo prazo de um (01) ano, 

conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, deve o exequente retomar o curso da 

execução, desde que, não operado a prescrição intercorrente.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60387 Nr: 344-45.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL LAUREANO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.812-B

 Vistos etc.

Consubstanciado na manifestação do Ministério Público à fl. 143, DESIGNO 

audiência de instrução para o dia 28/02/2019 às 15h00min, para 

realização da oitiva da testemunha Jivaldo Campos Matos, 

independentemente da intimação do denunciado, uma vez que mudou de 

endereço sem comunicar ao Juízo. Depreco o interrogatório do 

denunciado nos endereços indicados pelo MP (fls. 143V).

Destarte, diante da certidão de óbito da testemunha José Eduardo de 

Souza à fl. 134, DEFIRO o pedido de desistência da testemunha, conforme 

solicitado pelo parquet, nos termos do artigo 401, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Expeça-se carata precatória.

Ciência ao parquet.

Intimem-se.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68434 Nr: 473-11.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFML-M, ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante ao petitório à (fl. 21/21v), defiro o pedido.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas das executadas através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida 

fls. 22/22v. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio 

com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 04 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49169 Nr: 994-63.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO JOSÉ BASQUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação penal para apurar a prática do crime previsto no artigo 

299 do Código Penal, em desfavor de RENATO JOSÉ BASQUERA.

Em manifestação à fl. 221, o Ministério Público pugna pela extinção de 

punibilidade do acusado, em face da ocorrência da prescrição retroativa.

É a síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Tendo em vista que a prescrição retroativa leva em consideração a pena 

em concreto e neste caso o réu foi condenado a um ano de reclusão, a 

pretensão punitiva se extingue retroativamente no prazo de 04 anos, 

conforme o previsto no art. 109, V, do CP.

Desta forma, considerando a data de recebimento da denúncia, no dia 06 

de outubro de 2010, até a publicação da sentença transcorreu período 

superior a 04 anos, estando, assim, extinta a punibilidade do acusado.

Destarte, consoante às diretrizes esculpidas nos art. 107 do Código Penal, 

está prescrita a pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do indiciado RENATO JOSÉ BASQUERA.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 

anotações de praxe.
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Marcelândia/MT, 04 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44541 Nr: 299-80.2008.811.0109

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS AUGUSTO NICOLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 SENTENÇA

Dispensado relatório, nos termos do art.38, da Lei 9.099/90.

Trata-se de ação penal, promovida pelo Ministério Público para apurar a 

prática do crime previsto no artigo 331 e 329, ambos do Código Penal, em 

desfavor de ANTONIO CARLOS AUGUSTO NICOLAU.

Em manifestação à fl. 94, Ministério Público pugna pela extinção de 

punibilidade do réu, em face da ocorrência da prescrição da pretensão 

executória.

É a síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Como o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 27 de 

julho de 2013 para a acusação, tendo sido o réu condenado em 08 meses 

de detenção, e considerando que até o presente momento não se iniciou a 

execução da pena, denoto que está prescrita a pretensão executória, uma 

vez que já se transcorreu mais de 05 anos.

Destarte, consoante às diretrizes esculpidas nos art. 107, inciso IV e 109, 

VI, c/c art. 110 e 112 todos do Código Penal, está prescrita a pretensão 

executória estatal, motivo pelo qual, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do indiciado Antonio Carlos Augusto Nicolau.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 

anotações de praxe.

Marcelândia/MT, 04 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67876 Nr: 218-53.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA SELES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal, 

após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça/Turma 

Recursal/TRF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65684 Nr: 622-41.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PIRES DE AGUIAR, DEBORA 

SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:, Fabrício Almeida Ferraciolli - OAB:MT/18563

 Vistos, etc.

Consoante ao requerimento do réu Marcelo Pires de Aguiar à fl.257 e 

parecer favorável do Ministério Público à fl. 274, DEFIRO a mudança de 

endereço requerida.

Destarte, o réu deverá manter-se no endereço informado (fl.257), bem 

como, atender as intimações judiciais, comparecendo neste fórum, se 

necessário, sob pena de decretação de sua prisão preventiva.

Intimem-se os réus da decisão de fls. 234/250, ou caso já se tenha 

realizado a intimação, certifique-se nos autos.

Após, INTIMEM-SE as partes, iniciando-se pela acusação, para 

manifestação nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal, 

apresentando o respectivo rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

anexando documentos aos autos que acharem necessários, bem como, 

requererem diligências, no prazo de 05 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 04 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69612 Nr: 1083-76.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Marques de Souza, Marcia Guedes da 

Silva, CRISTIANO LIMA DA SILVA, Yuri Djala Alves, ISMAEL PICHEK 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:, CLAUDIO LEME ANTÔNIO - OAB:12.613/B

 Vistos, etc.

Em razão da ausência das necessárias intimações das partes 

(réus/testemunhas), REDESIGNO a audiência para a data de 09 de abril de 

2019, às 13:30 horas.

Destarte, cancelo a solenidade previamente agendada para esta data 

(02/10/2018).

Intime-se o réu Ronaldo Marques de Souza, o qual se encontra segregado 

no estabelecimento prisional da comarca de Peixoto de Azevedo/MT, 

mediante carta precatória, requisitando sua escolta.

Intime-se a testemunha Abel Marcolino da Silva, o qual foi arrolado à fl. 157 

dos autos, para comparecimento na audiência acima designada.

Em tempo, há notícias de que outro réu está preso em Peixoto de 

Azevedo, à Secretaria para que certifique este fato. Caso seja positivo, 

intime-o, por carta precatória, da audiência realizada neste Juízo, 

requisitando sua escolta.

Cumpra-se.

 Intimem-se, expedindo o necessário.

Ciência ao Parquet.

Marcelândia/MT, 02 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76609 Nr: 1292-74.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIANO AGUERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

para determinar que o requerido conceda e implante, no prazo de 10 (dez) 

dias, o benefício auxílio-doença em favor da requerente, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais).Deixo de designar a audiência de conciliação, 

uma vez que a parte requerida, por meio do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, subscrito pelo Procurador Federal, 

r e q u e r e u ,  f u n d a m e n t a d a m e n t e ,  a  d i s p e n s a  d a 

solenidade.Consubstanciado ao laudo pericial, bem como, nos termos da 

medida provisória nº 767/2017 que alterou a Lei 8.213/91, consigno prazo 

inicial de auxílio doença pelo período de 24 (vinte quatro) meses, a contar 

da implantação, consignando que, antes do término do prazo acima, será 

de responsabilidade da previdência requerida a designação de 

agendamento para realização de nova perícia.Ainda, caso o INSS 
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permaneça inerte quanto à designação de nova perícia, nos termos do art. 

373, II, do Código de Processo Civil, desde já, fica determinado à 

prorrogação de igual prazo do auxílio doença concedido. CITE-SE a parte 

ré para, querendo, contestar a ação (335, III, Código de Processo Civil). 

(...), INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância.Registre-se, ainda, que não serão 

consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e 

fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais 

argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada.Na hipótese do item “1” ou decorrido quinquídio acima disposto, 

CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento conforme o estado 

do processo ou saneamento e organização do feito.INTIME-SE. 

CITE-SE.Marcelândia-MT, 02 de outubro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65264 Nr: 408-50.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação penal pública promovida pelo Ministério Público Estadual 

em detrimento GILMAR MENDES DE OLIVEIRA imputando-lhe a conduta 

descrita no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Consubstanciado a informação da morte do réu, conforme comprova 

certidão de óbito anexa à (fl.58), o Ministério Público pugna pela 

decretação da extinção da punibilidade, bem como arquivamento dos 

autos.

É o relatório.

DECIDO.

Conforme expressa o Código Penal Brasileiro, a morte do agente é causa 

de extinção da punibilidade, vez que nenhuma pena passará da pessoa do 

condenado.

- Constituição Federal

Art. 5º (...)

XLV - Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 

obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, 

nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, 

até o limite do valor do patrimônio transferido.

- Código Penal

Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

I – pela morte do agente;

II – (...).

 No caso em apreço, o réu faleceu em 21/05/2017, conforme comprova 

certidão de óbito acostada à (fl. 58), de modo que, cessa para o Estado o 

direito de punir, implicando na necessidade do arquivamento do feito e 

extinção da punibilidade.

Destarte, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu GILMAR MENDES DE 

OLIVEIRA, qualificado nos autos, nos termos do artigo 107, inciso I, do 

Código Penal.

Em tempo, cancelo a audiência designada para 02/10/2018.

Por fim, considerando a nomeação à fl.47, bem como, ter o defensor 

dativo apresentado tão somente defesa prévia, reduzo os honorários 

arbitrados para 03 URH, à secretaria para que EXPEÇA a respectiva 

certidão.

Após, cumpridas as determinações, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as 

baixas e anotações de estilo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia-MT, 02/10/2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68979 Nr: 713-97.2016.811.0109

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LUIZ DE ANDRADE, WAGNER LUIZ 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FLOQUETE DE AZEVEDO, OUTROS, 

VALMIR COSTA DE SOUZA, JOSUÉ DE SOUZA CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O

 DELIBERAÇÃO:Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a 

seguinte decisão:Vistos, etc.Considerando que a parte autora impugnou a 

contestação alegando a intempestividade da contestação, passo a 

analisar o pedido preliminar:Constatei que a parte requerida foi intimada da 

decisão liminar na data de 05 de outubro de 2016, na pessoa de Romão 

Teles dos Santos Menezes Junior; no entanto a parte autora, tomou 

ciência da decisão no dia 03/10/2016, ocasião em que fez carga dos 

autos, devolvendo-o somente no dia 27/01/2017, ocasião em que 

apresentou contestação. Portanto, ficou com o processo por três meses e 

apresentou contestação extemporaneamente. (...).O advogado da parte 

requerente pediu pela produção de prova documental, consistente no 

procedimento de georreferenciamento da área junto ao INCRA, que será 

juntado aos autos posteriormente, antes do fim da instrução 

processual.Concedo o prazo de 05 dias para a advogada da parte 

requerida juntar o substabelecimento.Saem os presentes intimados.Nada 

mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h46min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.Marcelândia/MT, 03 de outubro de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61862 Nr: 560-69.2013.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Alberto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que a parte autora não compareceu, intime-a para que 

justifique a sua ausência no prazo de 05 dias, uma vez que não reside 

mais em Marcelândia, mas sim em Sinop.

Após, voltem os autos conclusos para a decisão.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h40min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 03 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77268 Nr: 1616-64.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITOR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gianmarco Costabeber - 

OAB:OAB/MS 15.316-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.Conforme consta às fls.91, a parte executada requer a 

reconsideração da decisão exarada às fls. 70/71, a qual determinou o 

arresto dos bens do executado.O executado alega que a citação para 
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pagamento do débito era a obrigação principal, seguida pelo arresto, se 

fosse o caso; porém, do imóvel informado no item c.2, à fl.07, todavia, na 

decisão constaram os bens especificamente que deveriam ser 

arrestados. Destarte, em face disso, pugna pela revogação da decisão, 

com a determinação para que a exequente faça a devolução dos bens 

apreendidos, uma vez que entende ser a respectiva decisum extra petita, 

tendo em vista que a parte autora não havia requerido os respectivos 

bens, alega que sofrerá prejuízos, uma vez que possui compromisso com 

relação à safra 2018/2019, ainda, pugna pelo reconhecimento da citação 

no ato de arresto e pela impenhorabilidade dos respectivos bens.(...). 

Desta forma, comprovada a existência do débito, o direito do credor de 

receber e a possibilidade do arresto ser feito na ausência do executado, 

não há que falar em reconsideração ou anulação do arresto.Por fim, 

MANTENHO decisão de fls.70/71, em seus próprios termos, INTIME-SE a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre o 

interesse de troca (substituição) dos bens arrestados pelo imóvel 

indicado.Intimem-se. Cumpra-se.Marcelândia/MT, 04 de outubro de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 32145 Nr: 2036-89.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG, GLG, SPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da Complementação de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na 

barra superior, escolhendo a opção GUIAS/COMPLEMENTO que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, onde o usuário 

selecionará Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61610 Nr: 312-06.2013.811.0109

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ IVO KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO PEDRO ZANELATO, CELSO 

PADOVANI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ BARUFFI - OAB:85742, 

CARMIELI VESZ - OAB:14.190/MT, DANIEL DE FREITAS PICCININI - 

OAB:15.664-A/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B, 

RICARDO LUIZ SCHMIDT MOHR - OAB:45582/RS, VALDINO BARUFFI - 

OAB:OAB/RS 35.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se, pessoalmente, o requerente, para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, principalmente se manifestar sobre as 

cartas precatórias que retornaram, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito.

Após, voltem os autos conclusos com urgência, pois se trata de processo 

meta 2.

 Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71979 Nr: 682-43.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMICIO BORGES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Encerrada a instrução processual, vista às partes para alegações finais 

no prazo legal de forma sucessiva. Em seguida, voltem os autos 

conclusos para a sentença.

Concedo o prazo de 05 dias para a advogada juntar aos autos o 

substabelecimento.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h40min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 03 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71709 Nr: 532-62.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO LUIZ DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência extingo o 

processo.Condeno a parte autora em custas judiciais, cuja cobrança 

ficará suspensa devido à gratuidade da justiça.Deixo de condenar em 

honorários sucumbenciais, uma vez que a requerida não contestou a 

demanda.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70162 Nr: 1366-02.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO ROMANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO o 

INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

ARNALDO ROMANINI, no valor de 01 (um) salário mínimo, a contar da data 

do ajuizamento da ação (10/11/2016), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (09/02/2017), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida . (...).No presente 

caso, incidirá o INPC como índice de correção monetária.No que toca aos 

juros de mora, permanece aplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, devendo 

ser calculados com base no índice de juros aplicados à caderneta de 

poupança. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, 

que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte Autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso I, do § 3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 
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condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários 

mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante 

para pugnar o que entender de direito. Quitado o débito, AO ARQUIVO 

com as cominações e baixas de estilo.Parâmetros para a implantação do 

benefício:Nome CompletoArnaldo RomaniniFiliaçãoLaura Silverio 

RomaniniRG1.750.183 SSP/PRCPF436.794.559-68Data e local de 

nascimentoItambaracá/PRBenefício concedidoAposentadoria por idade 

r u r a l R e n d a  M e n s a l  I n i c i a l A  c a l c u l a r D I B 1 0 / 1 1 / 2 0 1 6 D I P A 

apurarMarcelândia/MT, 5 de outubro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz 

de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51659 Nr: 1556-95.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPM, Leila Regina Pereira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51659.

Processo nº 1556-95.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Leila Regina Pereira Martins

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 27 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34724 Nr: 2036-44.2010.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ADRIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL ADRIANO PEREIRA, Cpf: 

55925251172, Rg: 08688478, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas judiciais, cuja exigibilidade 

restará suspensa em razão da concessão da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se certidão em favor da advogada nomeada para fins de 

cobrança dos honorários advocatícios pertinentes.Transitada em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Matupá (MT), 11 de maio de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 24 de setembro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35708 Nr: 549-05.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDIANY JERRLYNNIS PIRES DE FREITAS, MARIA DA 

CRUZ DO RÊGO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte Requerente, Dr(ª)Fabiane 

Lemos de Melo (OAB - 10569/MT), por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito, para que no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

desarquivamento destes autos

DESPACHO:"Desarquive-se, independente do recolhimento de custas 

respectivas."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55344 Nr: 1421-15.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSY MAIARA PESOVENTO 

TEIXEIRA - OAB:16048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 55344.

Processo nº 1421-15.2014.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Nair Soares de Oliveira

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 
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da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 27 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55703 Nr: 32-58.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 Por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, Drª. Suelen 

Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo a audiência de conciliação 

para o DIA 04/12/2018 ÀS 15H:30MIN., a ser realizada pela Conciliadora 

desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52859 Nr: 995-37.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA ALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52859.

Processo nº 995-37.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Mariza Alves dos Reis

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Considerando a manifestação de fls.81-82, EXPEÇA-SE novamente a 

respectiva RPV, nos termos do novo sistema operacional.

Após, atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição 

do(s) competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados 

nos autos.

Por fim, estando cumpridas as determinações constantes nos autos e, 

inexistindo requerimentos, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 27 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53473 Nr: 1573-97.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, Dr(ª):ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857, por todo o conteúdo da certidão de fls.94 e 

do ofício de fls.95, para apresentar o endereço da parte autora para o 

agendamento de nova perícia, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55027 Nr: 1174-34.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE WILAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de fls. 109/114, foi protocolada no prazo 

legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55056 Nr: 1197-77.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS SOARES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 55056.

Processo nº 1197-77.2014.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Santos Soares do Nascimento

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 27 de setembro de 2018.
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Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72669 Nr: 310-54.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENIRA ALVES NUNES JACOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verifico que estão presentes os requisitos legais 

previstos no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, razão pela qual 

CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, DETERMINANDO que o INSS 

– Instituto Nacional do Seguro Social RESTABELEÇA o beneficio de 

auxílio-doença a parte autora.4 - OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para 

que, no prazo de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS 

acerca da parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 5 – Pelo 

Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda.6 – Portanto, NOMEIO como perito o (a) 

Dr(a) Geane Moron Beato, CRM nº 7436, médica atuante nesta Comarca, 

devendo a Sra. Gestora proceder ao contato com o perito nomeado, bem 

como o agendamento da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76247 Nr: 2043-55.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Sebastião dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Mantovanni Beato - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2043-55.2018.811.0111 (Apolo nº 76247)Vistos. DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso. 

INTIME-SE o Ministério Público para que traga aos autos o prontuário 

médico de Sebastião dos Santos, na íntegra. Quanto aos demais 

documentos solicitados, indefiro, porquanto a indicação médica já consta 

dos autos, e a nota fiscal e fatura hospitalar não foram ainda emitidas, já 

que o procedimento cirúrgico – angioplastia coronariana com implante de 

“stent” – ainda não foi efetivado pelo Hospital particular.Juntado o 

prontuário médico solicitado pelo Estado para o cumprimento da liminar, 

INTIME-SE O ESTADO na pessoa do Procurador Geral do Estado e do 

Secretário Estadual de Saúde, via carta precatória, a fim de que cumpram, 

no prazo de 48h, a decisão de antecipação de tutela proferida em 23 de 

julho de 2018, sob pena de transferência do valor bloqueado, para fins de 

custeio do procedimento na rede particular de saúde.Postergo a análise do 

pedido ministerial de efetivação de transferência bancária de parte do 

valor bloqueado para o Hemocor – Hemodinâmica e Cardiologia Invasiva, 

dada a sinalização de cumprimento da liminar, via SUS. Sem prejuízo, 

visando eventual posterior deferimento do pedido, imprescindível à 

autorização de levantamento antecipado de parte do valor bloqueado, que 

se traga aos autos o orçamento especificado dos “stents” a serem 

utilizados no procedimento cirúrgico.Quanto ao levantamento do valor 

excedente ao custo dos “stents” para a realização da cirurgia, desde já 

INDEFIRO. (...)Oficie-se ao Hospital HEMOCOR para que traga aos autos, 

no prazo de 48h, o orçamento especificado do “stent” a ser adquirido para 

a realização do procedimento cirúrgico.Cumpra-se, com urgência. Matupá, 

04 de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71326 Nr: 3324-80.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isidoro Celso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810, CAMILA DILL ROSSETO - OAB:19905-O

 Processo nº 3324-80.2017.811.0111 (Código 71326)

Classe – Assunto: Ação Civil Pública Ambiental

Requerente: Ministério Público Estadual

Requerido: Isidoro Celso dos Santos

Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de ISIDORO CELSO DOS SANTOS, ambos 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, os litigantes convencionaram sobre o objeto 

em discussão, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta incluso 

(ref.38), pugnando pela homologação.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo e, em 

consequência, a extinção do processo.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Comunique-se a Conciliadora do Juízo sobre a presente homologação do 

acordo, restando prejudicada a audiência designada para o dia 18 de 

dezembro de 2018, às 16h30min.

Sem custas judiciais, a teor do artigo 18 da Lei 7.347/85.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá (MT), 03 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78107 Nr: 3049-97.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPENSADOS V 

3 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3049-97.2018.811.0111 (Código 78107)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá/MT

Executado: Indústria e Comércio de Compensados V-3 Ltda.

Vistos.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I – Citação da parte devedora, pelas sucessivas modalidades previstas no 

art. 8º, da LEF – Lei nº. 6.830/80;

II – Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III – Arresto, se a parte executada não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 
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custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14 da Lei nº. 

6.830/80 (LEF); e

V – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº. 

6.830/80):

I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento, se o 

município não requerer por outra forma;

II – A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal;

III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por edital;

IV – O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só 

vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da 

Exequente, o nome do devedor e do co-responsável, a quantia devida, a 

natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida 

Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

art. 9º, da Lei n° 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem das 

Executadas, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº. 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Sem prejuízo retifique-se o nome da parte executada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 04 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78128 Nr: 3056-89.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rimane Indústria e Comércio de Laminados 

Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3056-89.2018.811.0111 (Código 78128)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá/MT

Executado: Rimane Indústria e Comércio de Laminados Ltda.

Vistos.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I – Citação da parte devedora, pelas sucessivas modalidades previstas no 

art. 8º, da LEF – Lei nº. 6.830/80;

II – Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III – Arresto, se a parte executada não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14 da Lei nº. 

6.830/80 (LEF); e

V – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº. 

6.830/80):

I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento, se o 

município não requerer por outra forma;

II – A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal;

III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por edital;

IV – O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só 

vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da 

Exequente, o nome do devedor e do co-responsável, a quantia devida, a 

natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida 

Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

art. 9º, da Lei n° 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem das 

Executadas, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº. 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 04 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73103 Nr: 527-97.2018.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Autos nº 527-97.2018.811.0111.

Código nº 73103.

Vistos.

Tendo em vista a decisão proferida nos autos de nº 

3050-82.2018.811.0111 - código APOLO 78109, determino o 

SOBRESTAMENTO do presente feito até o término do tratamento de 

drogadição da adolescente Vanessa Aparecida Pirez Rocha.

Decorrido o prazo para referido tratamento, ou aportando aos autos 

informação de desistência deste, venham-me conclusos para deliberação.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 04 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62663 Nr: 1359-04.2016.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, GIOVANNE GOMES ARAUJO - OAB:19911/O

 Autos nº 1359-04.2016.811.0111.

Código nº 62663.

Vistos.

Tendo em vista a decisão proferida nos autos de nº 

3050-82.2018.811.0111 - código APOLO 78109, determino o 

SOBRESTAMENTO do presente feito até o término do tratamento de 

drogadição da adolescente Vanessa Aparecida Pirez Rocha.

Decorrido o prazo para referido tratamento, ou aportando aos autos 

informação de desistência deste, venham-me conclusos para deliberação.
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Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 04 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69375 Nr: 2414-53.2017.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Autos nº 2414-53.2017.811.0111.

Código nº 69375.

Vistos.

Tendo em vista a decisão proferida nos autos de nº 

3050-82.2018.811.0111 - código APOLO 78109, determino o 

SOBRESTAMENTO do presente feito até o término do tratamento de 

drogadição da adolescente Vanessa Aparecida Pirez Rocha.

Decorrido o prazo para referido tratamento ou, aportando aos autos 

informação de desistência deste, venham-me conclusos para deliberação.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 04 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50818 Nr: 704-71.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641, FABIANE LEMOS MELO - OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 704-71.2012.811.0111 (Código 50818)

Classe – Assunto: Execução de Título Judicial

Exequente: Elena Gross

Executado: Dirceu da Rocha

Vistos.

Defiro o requerimento retro (fl.144).

Intime-se, pessoalmente, a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito e comparecer ao escritório da causídica nomeada, com observância 

do endereço declinado, sob pena de extinção por abandono.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 02 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70106 Nr: 2775-70.2017.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:18173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO PRADO 

HERRERO - OAB:88518/SP

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos 

pelo embargante GERSON ALVES DOS SANTOS e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Corrijo, de ofício, o valor 

atribuído à causa, eis que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão, majorando-o para R$ 53.907,04 (cinquenta e três mil e 

novecentos e sete reais e quatro centavos).Condeno o embargante ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários 

de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Neste ponto, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo 

embargante, pois da análise da natureza contratual, bem como a condição 

de empresário e o valor total dos produtos adquiridos, o postulante não 

ostenta condição de miserabilidade capaz de prejudicar a sua 

subsistência ou a de sua família, com o recolhimento das custas. 

Traslade-se cópia da presente sentença para os autos da execução 

(Código 57341).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 03 de outubro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34079 Nr: 1389-49.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCELINO GOMES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34079.

Processo nº 1389-49.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Dorcelino Gomes Andrade

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Considerando a manifestação de fl.111, EXPEÇA-SE novamente a 

respectiva RPV, nos termos do novo sistema operacional.

Após, atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição 

do(s) competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados 

nos autos.

Por fim, estando cumpridas as determinações constantes nos autos e, 

inexistindo requerimentos, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 27 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32500 Nr: 1518-88.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA CAROLINA HAFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32500.

Processo nº 1518-88.2009.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Joana Carolina Haffmann.

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Após, estando cumpridas as determinações constantes nos autos e, 

inexistindo requerimentos, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36203 Nr: 1044-49.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 36203.

Processo nº 1044-49.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Mauro Ferreira.

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Após, estando cumpridas as determinações constantes nos autos e, 

inexistindo requerimentos, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58341 Nr: 1306-57.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO PRADO 

HERRERO - OAB:88518/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:18173-O/MT

 Processo nº 1306-57.2015.811.0111 (Código 58341)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Zoofort Suplementação Animal

Executado: Gerson Alves dos Santos

Vistos.

Julgados os embargos, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, apresentando planilha atualizada do débito e 

postulando o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 03 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60365 Nr: 343-15.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora ,para que 

manifeste-se acerca do cumprimento do acordo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62841 Nr: 1250-60.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 1250-60.2016.811.0023.

Código nº 62841.

Vistos.

Tendo em vista a decisão proferida nos autos de nº 

3050-82.2018.811.0111 - código APOLO 78109, determino o 

SOBRESTAMENTO do presente feito até o término do tratamento de 

drogadição da adolescente Vanessa Aparecida Pirez Rocha.

Decorrido o prazo para referido tratamento, ou aportando aos autos 

informação de desistência deste, venham-me conclusos para deliberação.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 04 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55231 Nr: 1333-74.2014.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFDP, CFDP, AFDP, GFDP, GFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIODP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1333-74.2014.811.0111 (Código 55321)

Classe – Assunto: Ação de Alimentos

Exequente: K. F. da P. e Outros

Executado: André Ivan Oliveira da Paixão

Vistos.

Diligencie-se através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a fim 

de se obter informações sobre o endereço atualizado da parte executada.

 Se localizado endereço da executada, diverso dos autos, CITE-A.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte exequente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de agosto de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58204 Nr: 1259-83.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEGLAN ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Vistos. 1) ABRA-SE vista à Defesa, para apresentação de memoriais 

escritos, pelo prazo de cinco (05) dias. Após, conclusos para prolação de 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77835 Nr: 2885-35.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO, ADRIANO 

DOS SANTOS, JOSE GRACILIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11.810

 Autos nº 2885-35.2018.811.0111.

Código Apolo nº 77835.

Vistos.
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Ante o teor da certidão de Ref. 17, DEVOLVO a carta precatória ao Juízo 

Deprecante, consignando os nossos cumprimentos e baixas necessárias.

No mais, CANCELO a audiência anteriormente aprazada.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 04 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51864 Nr: 12-38.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Bezerra de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Código nº 51864

Processo nº 12-38.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Sandro Bezerra de Lima

 Vistos.

1) Analisando os autos verifica-se que foi nomeado advogado apenas 

para a fase de instrução, sendo assim, NOMEIO como defensor dativo do 

acusado Sandro Bezerra de Lima o advogado Nilson Allan R. Portela, 

devendo apresentar contrarrazões no prazo legal.

Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

 2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

3) Cumpridas as determinações anteriores, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos 

cumprimentos, conforme disposto no art. 601 do Código de Processo 

Penal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68856 Nr: 2106-17.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE SOUZA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Vistos. 1) ABRA-SE vista à Defesa, para apresentação de memoriais 

escritos, pelo prazo de cinco (05) dias. Após, conclusos para prolação de 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68415 Nr: 1851-59.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Ramos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Vistos. 1) Homologo a desistência da testemunha Rodrigo Jose dos 

Santos Rocha. 2) Decreto a revelia do acusado Leandro Ramos Pereira, 

porque citado pessoalmente, mudou-se de endereço sem informar a este 

Juízo (CPP, art.367). 3) ABRA-SE vista à Defesa para apresentação de 

memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias. Após, conclusos para 

prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72971 Nr: 464-72.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Vistos. 1) Homologo a desistência das testemunha Marcos Ronaldo 

Soares de Souza e Ronaldo dos Santos Cirqueira. 2) Defiro a juntada da 

declaração trazida pela defesa em audiência. 3) Permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77515 Nr: 2755-45.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DOUGLAS ANTUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 2755-45.2018.811.0111.Código Apolo nº 77515.Vistos.1) 

Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 13h.2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à 

audiência mencionada, a fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a 

Defesa.3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as 

indicadas na resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora 

designada, advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de 

Processo Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa 

prevista no artigo 453, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência, e condená-la no pagamento das custas da diligência”.4) 

Sem prejuízo das determinações anteriores, ante o teor da certidão de 

Ref. 14, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para se 

manifestar acerca do atual endereço da vítima.5) Por fim, considerando a 

informação de Ref. 32, NOMEIO com defensor dativo do acusado Michael 

Douglas Antunes de Oliveira o advogado NILSON ALLAN R. 

PORTELA.Consigno que referida nomeação abrange a atuação do 

advogado em eventual sessão de julgamento pelo Tribunal do 

Júri.Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 20 (vinte) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo 

no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o 

“múnus” público não caberá os privilégios processuais garantidos aos 

Defensores Públicos. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67430 Nr: 1272-14.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Vistos. 1) Homologo a desistência da oitiva da testemunha Marcos de 

Oliveira e Wilson Oliveira Roberto.2) Aguarde-se informação da defesa 

para a redesignação da audiência em continuação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59360 Nr: 1796-79.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, EDILSON 

MANCINE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano José Turatti, Espólio de José Carlos 

Turatti, Volnete Turatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

CUMPRA-SE a determinação anterior.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32503 Nr: 1521-43.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62081 Nr: 1035-14.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530A/ MT, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processo em ordem.

CUMPRA-SE a determinação anterior.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33827 Nr: 1137-46.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA RAMOS DE CARVALHO, 

CLAUDIA RAMOS DE OLIVEIRA, CLAUDIA RAMOS DE OLIVEIRA & CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente as determinações anteriores.

Expeça-se o necessário.

Matupá/MT, 05 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31184 Nr: 213-69.2009.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31184

Processo nº 213-69.2009.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Exequente(s): Euclides da Silva Rocha

Executado(s): INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Ante o teor da manifestação de fls. 199-200, expeça-se a respectiva RPV.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Matupá, 02 de maio de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36562 Nr: 1403-96.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SILVA MOSCARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) RECONHECER 

como exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores a 

citação válida.b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à MARIA DE LOURDES 

SILVA MOSCARDO, [...], com data do início do benefício – DIB – em 

28.12.2011 com RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um 

salário mínimo atual.c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês. [...] sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do segurado: MARIA 

DE LOURDES SILVA MOSCARDO.Benefício Concedido: Aposentadoria 

Rural por Idade;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data do Início do 

Benefício (DIB): Data da citação válida (28.12.2011);Prazo para 

cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.Declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.Autarquia isenta de 

custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça [...].DEIXO de determinar a remessa dos autos 

ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo 

grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º do art. 

496 do NCPC.TRANSITADA EM JULGADA esta decisão, requisite a 

Secretaria o seu cumprimento ao Gerente Executivo do INSS da Comarca 

de Sinop/MT, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 

500,00, com fundamento no art. 537, do CPC, sem prejuízo da sanção 

pessoal prevista no art. 77, inciso IV e parágrafo único, do CPC, que 

desde já arbitro em R$ 937,00, a ser destinada ao FUNAJURIS.Após, 

INTIME-SE a parte demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o 

que entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO [...]. 

Matupá/MT, 07 de dezembro de 2017.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36330 Nr: 1171-84.2011.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON LUIZ DAVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCEANE APARECIDA DAVI - 

OAB:351181, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:6.005A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Processo nº 1171-84.2011.811.0111 (Código 36330)

Classe – Assunto: Ação Declaratória

Exequente: Gilso Luiz Davi

Executado: Banco do Brasil S.A.

Vistos.

Defiro o requerimento formulado às f.403.

Após a extração das cópias, arquivem-se os autos novamente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52686 Nr: 828-20.2013.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSARIA TARTARI, NAIDETE SALETE TARTARI DE 

AGUIAR, ROMILDO TÁRTARI, CLEUSA TEREZINHA TARTARI 

BORTOLOZZI, NEUSA SALETE DOS SANTOS, LEONIR TARTARI, Djalma 

José Tártari, Osandia Tartari, HEITOR TARTARI, JAIME TARTARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALTAMIRO TARTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Maria Arpini - 

OAB:18.063, Claudio Grando - OAB:OAB/RS 70.495, JOSÉ RIBEIRO 

JUNIOR - OAB:9410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, a parte inventariante apresentou justificativas. Quanto ao trator 

marca Massey Fergusson informou ter sido vendido ao Sr. Nivaldo Nunes, 

cujo valor arrecadado foi utilizado no custeio do túmulo do inventariado. 

Outrossim, quanto ao de cujus ser proprietário de gado e outro veículo 

automotor, informou a inventariante que o “de cujus” não mais possuía os 

referidos bens, tendo em vista a idade avançada, razão pela qual acabou 

desfazendo-se dos gados. Segundo apurado, ao tempo de sua morte não 

os possuía mais, bem como não possuía a caminhonete descrita pelo 

herdeiro Jaime. No mais, quanto aos valores depositados em conta 

bancária, eram ínfimos, pois o casal não possuía investimentos e nem 

valor expressivo em conta corrente. Assim, considerando os documentos 

anexados aos autos, acolho a justificativa, principalmente porque o próprio 

manifestante não mais se opôs quanto aos bens declarados. Inexistindo 

óbice legal, tenho que a homologação da partilha e a extinção do processo 

são medidas que se impõem.Ante o exposto, HOMOLOGO a partilha de fls. 

231-236, referente aos bens que compõem o espólio de Altamiro Tartari, e, 

por consequência, atribuo aos herdeiros Rosária Tartari (50%), Naidete 

Salete Tartari de Aguiar (5,55%), Cleusa Terezinha Tartari Bortolozzi 

(5,55%), Romildo Tartari (5,55%), Neusa Salete dos Santos (5,55%), 

Leonir Tartari (5,55%), Djalma José Tartari (5,55%), Osandia Tartari 

(5,55%), Jaime Tartari (5,55%) e Heitor Tartari (5,55%) os respectivos 

quinhões, em conformidade com a partilha homologada, ressalvados os 

direitos de terceiros.Extingo o processo com resolução do mérito, na 

forma do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.Lavre-se e 

expeça-se formal de partilha.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, haja vista o valor apurado com a universalidade dos 

bens inventariados, bem como pelo expressivo valor pago à título de 

imposto, aproximadamente R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) (fls. 211),

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68538 Nr: 1930-38.2017.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO DE CASTRO 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1930-38.2017.811.0111

 Código nº 68538

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se a determinação de Ref. 04, COM URGÊNCIA.

Expeça-se o necessário.

Matupá (MT), 05 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52756 Nr: 895-82.2013.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVP, GLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:OAB-MT 22.152, FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52756

Processo nº 895-82.2013.811.0111

 Classe – Assunto: Divórcio Consensual

Requerente: Gisley Lima Alves e Gabriel Vinicius Pache

Vistos em correição.

Desarquivados os autos, verifico que a parte requerente realizou carga 

dos autos no dia 23.05.2018, conforme requerido às fls. 49-50.

Sendo assim, INTIME-SE a requerente para se manifestar no que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno dos autos ao 

arquivo.

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, sem manifestação da parte exequente, arquivem-se os autos.

Matupá/MT, 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32503 Nr: 1521-43.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentar dados bancários para vinculação e liberação do 

alvará.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32503 Nr: 1521-43.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 PROCESSO Nº: 197-42.2014.811.0111 (Código nº 53850)

CREDOR: Leunir Lopes

DEVEDOR: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Vistos.

Tendo em vista o pedido de cumprimento de sentença formulado por 

Leunir Lopes em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

DETERMINO a intimação da parte devedora na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme 

dispõe o art. 535 do CPC, para que, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, apresente impugnação a execução, oportunidade que 

poderá manifestar-se acerca do disposto no art. 100, § 9º, da Constituição 

Federal.

Decorrido o prazo sem oferecimento da mencionada peça defensiva, 

requisite-se o pagamento ao devedor por intermédio da pessoa em que foi 

citado, nos termos do disposto no art. 535, § 3º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de fevereiro de 2017.

 Suelen Barizon,

Juíza Substituta.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-94.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BERTOLIN (REQUERENTE)

LUCIOLA MORESCHI PASSANELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Numero do Processo: 

8010158-94.2016.8.11.0111 REQUERENTE: FERNANDO BERTOLIN 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de ação declaratória de 

inexigibilidade de débitos c/c obrigação de fazer e pedido de Indenização 

por danos morais proposta por Fernando Bertolin contra Oi Móvel S/A (Oi 

S/A), objetivando que a requerida seja compelida a instalar/transferir a 

linha contratada para a residência da requerente, bem como se abstenha 

de efetuar cobranças em relação às faturas geradas a partir de novembro 

de 2015, promovendo, ainda, a suspensão de qualquer apontamento 

negativo efetuado em seu nome. Alega a parte reclamante que firmou 

contrato de prestação de serviços de telefonia e internet com a requerida, 

tendo sido lhe repassada a titularidade da linha fixa do nº (66) 3595-1443 

e chip celular nº (66) 8436-8312. Alega, ainda, que referida linha era 

utilizada em seu escritório, porém, no dia 26 de novembro de 2015, 

requereu a transferência para o endereço residencial, ocasião em que a 

requerida informou que a efetivação da solicitação se daria no prazo de 

03 (três) dias. Afirma, que em razão de defeito na rede distribuidora a 

requerida solicitou um prazo de 10 (dez) dias para realização dos reparos 

e concretização da transferência solicitada, todavia, passados mais de 09 

(nove) meses a situação não foi resolvida e, a contrassenso, mesmo sem 

estar prestando os serviços contratados, a requerida continuou enviando 

faturas e efetuando cobranças em seu nome. Em face dos transtornos 

causados, pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito, bem como 

reparação pecuniária a título de danos morais e materiais. Entre um ato e 

outro, a parte autora informou que a requerida promoveu a transferência 

da linha telefônica/internet para o endereço pretendido. Todavia, pugnou 

pela declaração da inexistência do débito discutido bem como a 

condenação da requerida em danos morais. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, ACOLHO PARCIALMENTE o 

pedido formulado pela parte autora. Inicialmente, considerando a 

existência de relação de consumo e a verossimilhança das alegações da 

parte reclamante, concedo a inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, restou 

incontroverso nos autos as cobranças e ameaças de negativação do 

nome do reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito por suposto 

débito existente junto à parte reclamada. Outrossim, analisando os autos, 

verifico que a empresa reclamada não apresentou prova concreta e 

suficiente que pudesse justificar a existência e regularidade do débito 

apontado na inicial. À despeito das alegações contidas na contestação, 

resta patente que a parte reclamada não apresentou qualquer prova 

documental que pudesse confirmar sua narrativa. A empresa requerida 

não trouxe aos autos documentos que demonstrassem a legalidade da 

cobrança, mormente porque não apresentou o detalhamento da conta 

demonstrando que a linha telefônica/internet tenha sido utilizada pela parte 

autora no período alegado pela parte autora. Vale registrar, que a 

contestação foi apresentada de forma genérica, desprovida de 

documentos que pudessem legitimar o débito imputado na inicial. Assim, 

não obstante as alegações da reclamada de que os débitos discutidos na 

inicial decorrem da utilização dos serviços contratados pela reclamante, é 

certo que tal afirmação não restou comprovada nos autos. Considerando 

a inversão do ônus da prova concedida em virtude da existência de 

relação consumerista, cabia à parte reclamada apresentar prova 

suficiente para demonstrar a regularidade do débito apontado na exordial, 

o que não ocorreu no caso em análise. É certo, ademais, que a reclamada 

não trouxe qualquer elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial, e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida questionada. Resta 

patente, portanto, o comportamento abusivo da parte reclamada. Assim, é 

medida que se impõe a declaração de inexistência do débito apontado na 

petição inicial. Além disso, resta configurado o dever de indenizar, eis que 

os pressupostos da responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo 

causal) previstos na legislação consumerista se mostram presentes ao 

caso em análise (art. 14 da Lei 8.078/90). No caso, verifico a hipótese de 

dano moral indenizável, eis que os fatos reportados na inicial configuram 

efetiva lesão ao direito da personalidade, não se constituindo em meros 

aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida em sociedade. Dessa 

forma, considerando o transtorno sofrido pelo reclamante ao se deparar 

com cobranças indevidas, e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

reclamada, cabível a indenização por danos morais. Insta consignar, que 

se trata de dano moral in re ipsa, o qual dispensa comprovação concreta 

de sentimentos negativos, tais como dor, humilhação, vexame ou 

constrangimento. Na análise do quantum indenizatório a título de dano 

moral deve-se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

de tal modo que o valor arbitrado não configure enriquecimento sem causa 

da parte autora. Além disso, deve-se considerar o efeito pedagógico da 

medida, para que a parte reclamada não reitere o comportamento danoso. 

Para tanto, deve-se aferir os critérios elencados pela doutrina e 

jurisprudência como determinantes para aferição do respectivo valor, tais 

como o grau da lesão causada, a condição econômica das partes, o grau 

de dolo ou culpa do ofensor, os benefícios advindos do comportamento 

danoso, dentre outros. Partindo-se de tais premissas, no caso em análise, 

entendo por bem arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que considero razoável e 

proporcional ao fato. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial o que faço para: 1. Declarar a 

inexigibilidade do débito apontado na inicial; 2. Condenar a parte reclamada 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, 

devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir desta data (Súmula 

362, STJ). Extingo o processo com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. OFICIE-SE ao SPC e ao 

SERASA, para que efetuem o cancelamento definitivo. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo. Intimem-se. Suelen 

Barizon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-64.2013.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR NEVES CARVALHO (ADVOGADO(A))

EDINEIA CARLA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSIVALDO ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DA CONCEICAO GELINSKY (REQUERIDO)

FERNANDA DE FREITAS ROSA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Ante o teor da certidão (evento nº. 83), NOMEIO o Dra. Elizandra 

Simone Soares Alves, a fim de promover a defesa do requerente. 

Tomando em conta a natureza da causa, desde já FIXO os honorários da 
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mencionada advogada em03 URH, de acordo com a tabela de honorários 

da OAB/MT. Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, à 

advogada nomeada para omúnuspúblico não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignados os 

termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência ao advogado nomeado: ?No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

§ 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT?. 

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. Intime-se a 

advogada. Cumpra-se o remanescente da decisão proferida no evento nº. 

73. Matupá/MT, 27 de Janeiro de 2017. Suelen Barizon Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010227-29.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (EXEQUENTE)

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 07/11/2018, às 13h40min, no Juizado 

Especial desta Comarca, devendo comparecer com o autor na referida 

audiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010225-59.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (EXEQUENTE)

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENAIR BENTO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, acerca da designação de 

audiência de conciliação, para o dia 19/12/2018, às 15h, na sede deste 

Juizado Especial, devendo comparecer com o autor na referida audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-18.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LOURENCON BERTINETTI (REQUERENTE)

ANDREIA FERDINANDO VAREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DE TAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Numero do Processo: 

8010025-18.2017.8.11.0111 REQUERENTE: ADEMIR LOURENCON 

BERTINETTI REQUERIDO: GUSTAVO DE TAL Vistos em correição. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Resta 

evidenciada a necessidade de realização de citação por edital, eis que 

conforme noticiado pela parte autora, o requerido está se esquivando da 

citação, não sendo encontrado no endereço constante nos autos, 

conforme termo de audiência de tentativa de conciliação. Isto posto, e, por 

tudo mais que dos autos consta, DECLARO a Incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o feito e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, a teor do artigo 18, § 2º c/c 

art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Deixo de determinar a remessa dos 

presentes autos à Justiça Comum, posto que o reconhecimento de 

incompetência implica em extinção do processo. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. Suelen 

Barizon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000115-86.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (EXEQUENTE)

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Numero do Processo: 

1000115-86.2017.8.11.0111 EXEQUENTE: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA EXECUTADO: FORUM DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

Vistos em correição. Analisando os autos, verifico que a petição inicial se 

encontra incompleta, razão pela qual, DETERMINO a intimação da parte 

requerente, para emendá-la no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. Suelen Barizon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32540 Nr: 1554-33.2009.811.0111

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEFATOS DE CIMENTO FREDIANI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cássio Brizzi Trizzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/270 (Código 32540)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Artefatos de Cimento Frediani Ltda ME

Executado: Cássio Brizzi Trizzi

Vistos em correição.

Os autos já foram sentenciados há mais de cinco anos e, após o decurso 

do prazo recursal, vem o exequente pugnar pela constrição de ativos 

financeiros em nome do executado.

Inadequado o pedido.

Dessume dos autos que o processo foi extinto em razão da desídia do 

exequente em promover os atos e diligências que lhe competiam, 

abandonando os autos.

Nada obsta, outrossim, que a parte exequente, de forma adequada e com 

a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita 

sua pretensão.

Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO FORMULADO PELO EXEQUENTE E 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO FEITO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72717 Nr: 1922-76.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oesdras Marques Arruda Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O

 DECISÃO/Mandado de intimação

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda.

 Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam a 

persecução penal. Assim, não há prova cabal de que o acusado não seja 

autor do fato que imputado, razão pela qual prescinde de instrução 

probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 17/10/2018, às 15h00mim, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado).

A presente decisão vale como mandado de intimação.

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 22134 Nr: 718-41.2011.811.0030

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vital José Fialho Velho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataide Sandoval Moreira, Maria Cecilia Franco 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Antonio Martins 

Costa Motta - OAB:61609/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Considerando o teor da petição de fl. 142, no que se refere à diligência do 

meirinho na Comarca Deprecada, nos termos da Portaria nº 12/2016-DF 

desta Comarca, impulsiono o processo para que seja reencaminhada a 

missiva via malote digital (fl. 147).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 52046 Nr: 1898-53.2015.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Davoglio Arruda - 

OAB:16501-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso I, do CPC.Condeno o embargante ao pagamento de 

custas processuais. Publique-se. Registre. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com a baixa na distribuição, com as 

anotações e cautelas de praxe.Traslade-se cópia aos autos de execução 

em apenso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 73671 Nr: 2309-91.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhony Robert Leite Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DECISÃO

Vistos etc.

Observa-se que o(s) acusado(s) reserva(m)-se no direito de 

exercer(erem) a sua defesa na ocasião das alegações finais.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 30.10.2018, às 14h00mim, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 54024 Nr: 2287-38.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenir Ferreira de Magalhães., Michele de 

Almeida Danelichen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375, Defensoria da Comarca de Nobres - MT. - 

OAB:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as defesas dos acusados para apresentarem 

alegações finais, no prazo legal.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30532 Nr: 445-25.2012.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:9.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (ª) Federal - OAB:

 VISTOS.

1. Diante da concordância do requerido acerca do cálculo apresentado 

pelo exequente, HOMOLOGO o mesmo.

2. Assim, DETERMINO EXPEÇA ofício requisitório de Precatório (créditos 

cujo valor seja igual ou superior a 60 salários mínimos)/Requisições de 

Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior a 60 salários mínimos) e, 

após a expedição e antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, que 

INTIME-SE as partes do teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

3. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

4. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

5. Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 
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de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

6. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10102 Nr: 545-48.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de uma Ação de Beneficio previdenciário Aposentadoria por 

Idade – Pesão por morte em face de Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS.

 Entrementes, os autos foram suspensos até a data de 10/05/2017 (fl. 

141), e após, expedida intimação via DJE ao representante do requerente 

para juntada de requerimento administrativo.

 Certificado o decurso do prazo para manifestação da requerente à fl. 

142.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 Fundamento. Decido.

2. Compulsando os autos percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Diante disso, considerando que a requerente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pelo requerente - art. 

90, CPC. Sem verba honorária.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30410 Nr: 323-12.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Ferreira Junior - 

OAB:11278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/mt

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, os pedidos contidos na inicial para CONDENAR a 

demandada ao pagamento de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), referente 

à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência 

de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

a partir do sinistro.Tendo em vista que houve sucumbência recíproca 

CONDENO as partes ao pagamento proporcional das custas processuais 

e honorários advocatícios de sucumbência, estes no importe de R$ 

1.000,00 (um mil reais), dos quais caberá ao autor o pagamento de 50% 

(suspensa exigibilidade, nos termos do art. 98, do CPC) e, o restante, isto 

é, 50%, ao réu, nos termos do art. 86, do CPC.Intime-se o perito para 

apresentar seus dados bancários para levantamento dos valores pagos a 

título de honorários.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega 

na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9138 Nr: 569-13.2009.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico - OAB:1/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Gomes de Souza - 

OAB:9228

 Vistos.

Diante do Trânsito em Julgado do acórdão de fl. 270v:

(a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; (b) Expeça-se Guia de 

Execução Definitiva observando-se o redimensionamento da pena do 

acusado pelo TJMT; (c) encaminhem-se os autos ao Cartório Contador, 

para o cálculo das custas processuais; (d) insira-se no sistema 

conveniado ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso 

(SIEL), o teor desta condenação, nos termos do artigo 71, § 2º, do Código 

Eleitoral c/c artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, (e) oficiem-se aos 

Institutos de Identificação Criminal Nacional e Estadual, bem como aos 

Cartórios Distribuidores desta Comarca e de residência e nascimento do 

réu, para as anotações pertinentes.

Após, tomada as providências supra, arquive-se o feito com as 

respectivas baixas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 60248 Nr: 467-90.2018.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICRED NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de citação na zona urbana desta Comarca. Para 

tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente paga (original) a 

Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos termos do Provimento 07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 32586 Nr: 425-61.2006.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/O, ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

18013/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista à parte exequente para que, no prazo de cinco 

dias, manifeste o que entender de direito acerca do ofício de fl. 145.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70558 Nr: 886-78.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolonia de Souza Sepp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mongeral Aegon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O

 Código 70558 - Autos n. 886-78.2016.811.0091.

 Despacho

Vistos etc.

Face ao que agora se tem nos autos, faculto às partes que especifiquem, 

no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

indicando a necessidade e pertinência.

 Caso requeiram produção de prova testemunhal, fixo, desde já, prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas ou, se for o caso, digam as partes sobre eventual julgamento 

antecipado da lide.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68953 Nr: 1684-73.2015.811.0091

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMdNB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JESSICA APARECIDA BARBOSA DA 

SILVA, Cpf: 04571213190, Rg: 2721478-8, Filiação: Francisco Gerson 

Gomes da Silva /. Rosa Maria Barbosa da Silva, data de nascimento: 

28/11/1994, brasileiro(a), natural de Paranaita-MT, solteiro(a), do lar, 

Telefone 66 98406-7023. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intime-se a requerente/vítima desta sentença..

Sentença: Ex positis, com fulcro no Art. 487, I do Código de Processo Civil 

c/c Art. 13 da Lei 11.340/06, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

de mérito.Intime-se a requerente/vítima pessoalmente desta sentença, 

cientificando-a de que as medidas terão validade pelo prazo de 06 meses, 

e após este prazo serão automaticamente revogadas, sendo que, caso 

manifeste o interesse de mantê-las, deverá à vítima comparecer na 

Secretaria do Fórum, com pelo menos 01 mês de antecedência, devendo o 

servidor certificar nos autos.Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Nova Monte 

Verde/MT, 24 de abril de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JAQUELINE ROMEIRA 

PACHECO, digitei.

Nova Monte Verde, 04 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34887 Nr: 937-07.2007.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT, Valdir Mendes 

Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Eunice dos Prazeres, Francisco da Silva 

Ferreira, Eurica Carolina dos Prazeres, Walison Patrick dos Prazeres, 

Lucilene Monteiro, José Carlos dos Santos, Cleiton Monteiro do Santos, 

Luana Monteiro dos Santos, Cintia Monteiro dos Santos, José Sabino da 

Silva, Rosilaine da Silva Santos, João Batista Rodrigues Andrade, Jonatan 

da Silva Santos, Cleiton da Silva Santos, Gleiciane da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA EUNICE DOS PRAZERES, Filiação: 

Maria de Lurdes dos Prazeres, data de nascimento: 10/12/1962, 

brasileiro(a), natural de São Domingos-MA, doméstica, atualmente em local 

incerto e não sabido FRANCISCO DA SILVA FERREIRA, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido EURICA CAROLINA DOS 

PRAZERES, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

WALISON PATRICK DOS PRAZERES, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido LUCILENE MONTEIRO, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, Cpf: 

00376993189, Filiação: Maria do Carmo Lages e Desuíto (deusuino) dos 

Santos, data de nascimento: 03/02/1980, brasileiro(a), natural de Santa 

Isabel do Ivai-PR, convivente, pedreiro, atualmente em local incerto e não 

sabido CLEITON MONTEIRO DO SANTOS, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido LUANA MONTEIRO DOS SANTOS, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido CINTIA MONTEIRO DOS SANTOS, 

brasileiro(a), Telefone ,, atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ 

SABINO DA SILVA, Filiação: Adriano Sabino da Silva e Laurinda Sabino da 

Silva, data de nascimento: 06/09/1946, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido ROSILAINE DA SILVA SANTOS, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido JOÃO BATISTA RODRIGUES 

ANDRADE, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

JONATAN DA SILVA SANTOS, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido CLEITON DA SILVA SANTOS, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido GLEICIANE DA SILVA SANTOS, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, na esteira do 

artigo 269, I, do Código de Processo Civil, consolidando em definitivo a 

liminar concedida, reintegrando definitivamente na posse da área em 

questão o Município de Nova Bandeirantes.Condeno os requeridos ao 

pagamento das custas e despesas processuais, e ao pagamento do 

honorários de advogado que arbitro em 10% do valor da causa.P.I.C.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JAQUELINE ROMEIRA 

PACHECO, digitei.

Nova Monte Verde, 02 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73715 Nr: 1038-92.2017.811.0091

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Lingnau, Israel Neves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovenal Lima da Silva, Jossimar Lima da Silva, 

Paulo de Tal, Sergio Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:OAB/MT 4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 
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CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00 cada) = 02

Guia para deslocamento ao Município de Nova Bandeirantes/MT - zona 

urbana (R$390,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 418,00

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66082 Nr: 1814-97.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Rodrigo 

Aguiar Novaiss, Adelia Nogueira Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO AGUIAR NOVAISS, Rg: 

2108796-2, Filiação: Adail França Novais e Adélia Nogueira Aguiar, data 

de nascimento: 26/04/1993, brasileiro(a), natural de Sete Quedas-MS, 

solteiro(a), estudante e atualmente em local incerto e não sabido ADELIA 

NOGUEIRA AGUIAR, Cpf: 00360976166, Rg: 1.069.708-0, brasileiro(a), 

dona de casa. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA.

Sentença: Diante de todos os fatos narrados, JULGO PROCEDENTE a 

presente Ação Civil Pública com pedido de Tutela Antecipada, proposta 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em substituição 

processual de Rodrigo Aguiar Novais, absolutamente incapaz, em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, CONDENANDO o réu ao pagamento 

no valor de R$ 20.000,00, sendo que foi transferido para a conta corrente 

da representante do requerente o valor de R$ 20.031,62, ocorre que as 

despesas conforme as notas fiscais de prestação de serviços juntadas 

aos autos às fls. 82/98, ficaram no valor de R$ 4.722,07.Dessa forma, 

reconheço que já houve o pagamento desta quantia, através do bloqueio 

de verbas públicas, tendo sido excedido o valor de R$ 15.309,55, valor 

esse que DETERMINO que seja feita a devolução ao Estado de Mato 

Grosso.Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Novo Código de Processo 

Civil.Inexistente a condenação da parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 29 de Agosto de 

2016.Juliano Hermont Hermes da Silva Juiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JAQUELINE ROMEIRA 

PACHECO, digitei.

Nova Monte Verde, 02 de agosto de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69931 Nr: 471-95.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Severiano Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Danilo Giacobo, Luzmarina Bavaresco, 

Argemiro Somensi, Margareth Boeira Bertusso Somensi, Ademir João 

Somensi, Lorete Somensi, Benedito José da Silva, Sonia Maria Ayres 

Berlandi e Silva, Sebastião Wenceslau Salgueiro Gomes, Oficial Notário e 

Registrador do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Santa Rita do 

Araguaia - GO, Oficial Notário e Registrador do Cartório de Notas de 

Chapada dos Guimarães - MT, Oficial Tabelião e Notário do Cartório de 

Notas do Município de Laranjeiras do Sul - PR, Oficial e Registrador do 

Cartório de Registro de Imóveis do Município de Alta Floresta - MT, Maria 

Francisca Salgueiro Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:22577/O, Thiago da Cunha Bastos - OAB:279.784 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69931 - Autos n. 471-95.2016.811.0091 DECISÃO Vistos, Noticia o 

autor às fls. 273/277 que os imóveis registrados sob as matrículas 

imobiliárias n. 7.053, 7.054, 7.055, 7.056, 7.057 e 7.113 do Serviço Notarial 

e Registral de Alta Floresta/MT foram encerradas e abertas no Serviço 

Registral de Nova Monte Verde/MT, requerendo o bloqueio das novas 

matrículas decorrentes das anteriormente já bloqueadas por este juízo. 

Juntou documentos de fls. 278/300. Compulsando a documentação 

carreada aos autos pelo autor, verifico a plausibilidade das alegações, 

uma vez que as cópias das matrículas indicam tenha havido o 

enceramento no serviço registral de Alta Floresta/MT, abrindo-se novas 

matrículas referentes ao mesmo imóveis nesta comarca. Sendo assim, a 

fim de garantir o resultado útil do processo, e como medida de extensão 

da decisão já proferida às fls. 261/262, DETERMINO o bloqueio/suspensão 

das matrículas n. 804. 4.787, 4.788, 4.789 e 4.790, do Livro 2, todas do 1º 

SRI de Nova Monte Verde/MT. Deverá o autor arcar com os custos dos 

registros dos bloqueios ora determinados junto ao serviço registral. No 

mais, aguarde-se a vinda das contestações, certificando ao final do 

prazo. Expeça-se o necessário, intimem-se e cumpra-se. Nova Monte 

Verde/MT, 5 de outubro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz 

de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54296 Nr: 110-64.2015.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE CRISTINA CAVALHEIRO F DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 52.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65483 Nr: 1957-33.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYLON VASCONCELOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo 

Penal, pelo crime praticado contra a vítima Avelino Simplicio, PRONUNCIO o 

acusado THAYLON VASCONCELOS DA SILVA, qualificado nos autos, 

como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III 

(motivo cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do 

Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca 

de Nova Ubiratã/MT. Mantenho a prisão preventiva do réu pronunciado, 

como já visto, com base nos artigos 312, 313 e 413, § 3º, todos do Código 

de Processo Penal.Determino as seguintes providências:1. Intimem-se o 

acusado e sua respectiva defesa, bem como a douta Representante do 

Ministério Público acerca do teor desta decisão, na forma do artigo 420, 

incisos I e II, do Código de Processo Penal.2. Não havendo recurso contra 

a decisão de pronúncia, certifique-se o ocorrido e, na sequência, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público e à defesa para que, nos termos do 

artigo 422 do Código de Processo Penal, apresentem, no prazo de 05 

(cinco) dias, o rol de testemunhas que irão depor em Plenário, juntem 
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documentos ou requeiram diligências.Com as manifestações das partes, 

voltem os autos à conclusão.Cumpra-se, com urgência, tendo em vista 

tratar-se de réu preso.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65318 Nr: 1877-69.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Nabhan Garcia, MARISA ANGELA 

PARZIANELLO BABHAN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA 

FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO DE 

LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE ajuizada por PARANAÍTA RIBERÃOZINHO 

TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., em face de LUIZ ANTÔNIO NABHAN 

GARCIA e MARISA ANGELA PARZIANELLO NABHAN GARCIA, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial. Entre um ato e outro, anterior à 

citação dos requeridos, a requerente noticiou a composição extrajudicial e, 

consequentemente, pugnou pela homologação do acordo firmado e 

extinção do feito (ref. 55).

Vieram-me conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Compulsando estes autos, verifico que os litigantes efetuaram composição 

amigável, visando colocar fim ao litígio de forma consensual, pugnando 

pela homologação judicial do pacto. Ademais, constata-se que o acordo 

em tela foi livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes 

demandantes, bem como de seus patronos, não havendo qualquer 

indicativo de vícios no consentimento. Em razão disso, a homologação da 

avença é medida que se impõe.

Deste modo, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado entre as partes 

(ref. 55), para que produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo este 

parte integrante da sentença, em consequência, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários na forma do acordo, observando-se o art. 90, §§ 2º e 

3º, NCPC.

Proceda-se ao levantamento do depósito realizado à ref. 6, devendo ser 

observado à conta informada na ref. 55.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51912 Nr: 4-39.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Miquilino da Costa Barreiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - OAB:SC - 

33611, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, NÁDIMA THAYS 

DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, REQUEIRA O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50914 Nr: 281-89.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA TEIXEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, 

RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334/MS, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, REQUEIRA O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-76.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI (ADVOGADO(A))

SILVANA SAYURI BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE DE ALMEIDA ALVES (REQUERIDO)

 

VISTOS. Cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) reclamado(a)(s) de todo o 

teor da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência a ser realizada no dia 08/11/2018, às 15:30 horas, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Fica advertida a parte requerente que sua ausência 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 

Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como 

mandado/carta AR, ante a escassez de servidores nesta Comarca 

Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-83.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA (ADVOGADO(A))

CLEMENTE JACHOVSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo as partes acerca do retorno dos 

autos da E. Turma Recursal, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-82.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ALDOMIR JAPPE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS FERREIRA (REQUERIDO)

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) reclamado(a)(s) de todo o 

teor da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência a ser realizada no dia 07/11/2018, às 16:00 horas, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Fica advertida a parte requerente que sua ausência 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 

Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 
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partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como 

mandado/carta AR, ante a escassez de servidores nesta Comarca 

Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79270 Nr: 433-67.2018.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Zanoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, Renato Gomes Nery - OAB:MT 2051/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Rosa Gomes - 

OAB:MT 12610, Bruna Sanfelice Gavioli - OAB:MT 14587/O, CÌCERO 

ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - OAB:PR 43069

 Vistos.

Decisão-> Determinação

Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença proposto por Luiz Carlos 

Salesse e Renato Gomes Nery em face de Roberto Zanoni, partes 

qualificadas nos autos.

Este Juízo rejeitou os embargos de declaração (fls. 122/123), entretanto 

os exequentes ingressaram com agravo de instrumento, tendo o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso deferido a antecipação da tutela 

recursal, determinando a imediata reintegração de posse aos exequentes 

(fls. 137/140).

Foi dado seguimento à decisão de segunda instância, determinando-se a 

reintegração de posse, mediante caução (fls. 141;144).

Expediu-se o mandado liminar com a citação do executado (fls. 149).

Houve o cumprimento da reintegração de posse (fls. 154).

O executado veio aos autos, pugnando pelo reforço da caução, 

solicitando a indicação correta da área e de prazo para desocupação do 

imóvel (fls. 155/159).

Posteriormente, o exequente informou nos autos que fora concedido o 

prazo de 15 (quinze) dias, para a retirada de todos os produtos do 

executado da área, entretanto, expirado o prazo, os produtos não foram 

retirados e o executado e seus prepostos continuam trabalhando no 

imóvel. Por isso, os exequentes requereram o desentranhamento do 

mandado de reintegração de posse, a fim de que seja reiterada a 

reintegração de posse, com a faculdade do uso de força policial, bem 

como para que o executado e seus prepostos retirem da área os “bags” 

de fertilizante e dos silos de milho, sob pena de multa diária de R$ 

5.000,00.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

 Primeiramente, recebo o cumprimento provisório de sentença.

Em relação aos requerimentos do executado, constata-se que a 

suficiência e idoneidade da caução, a delimitação da área a ser 

reintegrada e o cumprimento imediato da decisão são matérias já 

analisadas na decisão oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça (fl. 136/140); 

desta feita, incabível reanálise por este Juízo.

De outro norte, informam os exequentes que o executado criou embaraço 

no cumprimento da ordem judicial oriunda de determinação do Egrégio 

Tribunal de Justiça (fls. 207/207-v).

Posto isso, a fim de dar efetividade à prestação jurisdicional, DEFIRO o 

pedido de desentranhamento do mandado de reintegração de posse, 

reiterando a reintegração de posse, conforme decisão do Tribunal da 

Justiça de Mato Grosso (fls. 136/140), autorizando o uso de força policial, 

caso necessário; determinando a intimação do executado e seus 

prepostos para, no prazo de 03 (três) dias, procederem à retirada dos 

“bags” de fertilizantes e dos silos bolsas de milho da área objeto da lide; 

sob pena de multa diária no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada 

a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79270 Nr: 433-67.2018.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Zanoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, Renato Gomes Nery - OAB:MT 2051/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Rosa Gomes - 

OAB:MT 12610, Bruna Sanfelice Gavioli - OAB:MT 14587/O, CÌCERO 

ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - OAB:PR 43069

 Posto isso, com fulcro no artigo 300, do NCPC, INDEFIRO a liminar 

vindicada pelo impugnante, mantendo a decisão de fls. 221/211-v por seus 

próprios fundamentos.Intime-se o oficial de justiça para esclarecer se deu 

cumprimento ao mandado expedido em 28 de setembro p.pINTIME-SE o 

requerente/impugnado para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 69701 Nr: 204-54.2011.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orides Tiago da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o deferimento de minhas férias individuais para o mês de 

JULHO de 2016, nos termos do artigo 234, § 1º, do COJE, devolvo o 

presente feito ao Cartório Judicial.

Findo o período de férias, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010618-96.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRANCISCO COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010618-96.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCELO FRANCISCO COSTA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. O requerido contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

requerente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 
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que motivou a negativação. Não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na 

inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome 

do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. No que concerne aos danos morais, em análise à declaração 

juntada nos autos pela própria parte reclamante (ID n. 7834569), 

verifica-se que esta possui OUTRAS RESTRIÇÕES. Não pode se dizer 

moralmente atingido aquele que possui outra restrição, como os noticiados 

no extrato do SPC. Assim, não há o que se falar de abalo de crédito, e, 

consequentemente indenização por dano moral. Assim, não é possível 

reconhecer que o consumidor tenha experimentado com a inscrição 

indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação 

não lhe seria incomum. Pelo exposto, opino pelo julgamento procedente em 

parte a pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência dos 

débitos mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da inscrição 

do nome da parte requerente das entidades de restrição ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim -MT, 24 de maio de 2018.. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010600-75.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010600-75.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ARIANNE STEFFANI 

GONCALVES QUEIROZ DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a requerida. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte requerida contesta alegando ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação 

em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante para a referida contratação. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00. Pelo exposto, opino pelo 

julgamento procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) 

declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada a pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. À consideração do(a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Novo São Joaquim -MT, 24 de maio de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010364-26.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILEU MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010364-26.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSILEU MARTINS DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Pleiteia a parte reclamante declaração 

de inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, pois não tem nenhuma pendência com a requerida. No documento 

acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome da parte 

reclamante pela reclamada. A parte requerida contesta alegando ausência 

de responsabilidade civil da empresa ré em relação a parte autora. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação 

em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante para a referida contratação. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 
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provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a reclamada pagar 

ao reclamante, a título de danos morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Novo São Joaquim -MT, 24 de maio de 2018. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-40.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LIENE MARIA DA CUNHA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010182-40.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LIENE MARIA DA CUNHA Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a requerida. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte requerida contesta alegando ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação 

em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante para a referida contratação. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a reclamada pagar 

ao reclamante, a título de danos morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Novo São Joaquim -MT, 24 de maio de 2018. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000174-89.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU MATEUS DA SILVA (EXEQUENTE)

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-26.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010019-26.2017.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 
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está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a requerida. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. Foi deferida tutela antecipada em favor do reclamante (ID n. 

7836344) A parte requerida contesta alegando ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação 

em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante para a referida contratação. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) Confirmar a 

tutela antecipada (ID n 7836344); 2) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial e, 3) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a 

título de danos morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim -MT, 24 de maio de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 65262 Nr: 136-98.2015.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEY CARLOS 

PIANOVSKI JUNIOR - OAB:19053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do requerente, para no prazo legal, 

manifestar-se quanto a correspondência juntado a ref. 128 e devolvida 

como não "desconhecido".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79280 Nr: 707-64.2018.811.0095

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, Instituto Ecológico Cristalino Ltda., JOÃO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 Vistos.

1) Intime-se a parte autora para comprovar a retomada da obra e a 

reorganização do material lenhoso depositado no pátio de depósito G-05 

da corré CHTP, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinação de 

fls. 389/390.

2) Indefiro o requerimento da ré CHTP, manejado às fls. 405/406. 

Aguarde-se o prazo referendado no item "1" acima.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75856 Nr: 2078-97.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Fortunato do 

Prado - OAB:16020

 Vistos.

Sobre o requerimento de fls. 75/84, INTIME-SE o banco requerente para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79474 Nr: 833-17.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

devidamente identificado e representado, requer, por intermédio desta 

ação a Busca e Apreensão de um veículo marca VOLKSWAGEN, modelo 

NOVO GOL 1.0 CITY, ano de fabricação 2014/2014, chassi 

9BWAA45U6EP509003, placa OAX8722 cor BRANCA e renavam nº 

997314273, com fulcro no Decreto Lei nº 911, de 1º.10.69, em face de 

JESSICA BIANCHINI DA SILVA, também qualificada nos autos.

O requerente celebrou um contrato com a requerida, e esta adquiriu o 

veículo descrito e caracterizado em contrato de alienação fiduciária.

Juntou os documentos de fls. 05/55.

Determinada a emenda da petição inicial, para a parte autora comprovar a 

mora, fl. 62.

A requerente atravessou petição informando que as partes transigiram 
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extrajudicialmente, sendo que a requerida pagou o valor R$ 4.202,98 

(quatro mil, duzentos e dois reais e noventa e oito centavos) para as 

parcelas de 10/01/2018 a 10/07/2018, pugnando pela extinção do feito, 

fl.70.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista que a requerida não foi citada, torna-se viável a extinção 

do feito pela desistência da parte autora, nos termos do art. 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-38.2015.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN (ADVOGADO(A))

SIRLEY ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MODINI BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, para no prazo legal, manifestar 

sobre a correspondência devolvida. Paranaíta/MT, 05 de outubro de 2018. 

Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 

11.370

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-34.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOMAR APARECIDO DE MORAES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/10/2018, às 16h45. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-25.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELA JUSTINA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/10/2018, às 17h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 01 de outubro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52157 Nr: 1517-69.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Barbosa Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, e condeno o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder o benefício de 

auxílio-doença a Marly Barbosa Dias, na base de um salário mensal, 

conforme artigo 61, da Lei n.º 8.213/1991, devido a partir da data entrada 

do requerimento administrativo conforme artigo 60, §1°, da Lei n.º 

8.213/1991, qual seja, 14 de setembro de 2015, (Comunicação de decisão 

INSS anexo aos autos) (parcelas vencidas), e a DIP – data do início de 

pagamento das parcelas vincendas, a partir da data desta sentença, com 

observação ao artigo 60, §9º da Lei n.º 8.213/1991.Declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código do Processo Civil.Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO a 

requerente Marly Barbosa Dias, a implementação do benefício de 

auxílio-doença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA 

que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). O perigo de difícil reparação é evidente, já que se trata de 

verba de caráter alimentar. Embora a presente decisão ainda seja passível 

de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que 

a “existência da irreversibilidade inserta no § 2º, do artigo 273 do CPC não 

pode ser levada ao extremo, sob pena do novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina”. (STJ – 2ª 

Turma, Resp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, não 

conheceram, v.u. DJU 27.10./97, p. 54.778).Sem custas à vista da 

gratuidade judiciária.Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).Os juros 

de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 

204 do Superior Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62849 Nr: 1737-96.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nerisvan Moraes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT/13.245-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar a respeito do pleito da parte 

requerida de ref. 23 e apresentar sua impugnação no prazo de 05 (cinco) 

dias, caso queira.

Após, venha-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Pedra Preta-MT, 04 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55544 Nr: 905-97.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane de Sousa Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Municipio - 

OAB:

 Vistos etc.

Certifique-se a senhora gestora quanto à adequada intimação das partes 

do teor do despacho de ref. 20 e quanto ao decurso do prazo para 

manifestação consoante determinado no referido despacho.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Pedra Preta-MT, 04 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54553 Nr: 633-06.2016.811.0022

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: David Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:OAB/MT 16.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, o requerente deixou de comprovar a origem lícita e a propriedade 

do celular apreendido que se busca reaver.Desta forma, não havendo da 

propriedade do bem é incabível a restituição da coisa, razão pela qual, 

INDEFIRO o pedido de restituição do bem.Ciência ao Ministério Público e a 

defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59040 Nr: 2495-12.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Vistos etc. Diante da aceitação das condições acima elencadas, 

SUSPENDO O PROCESSO movido contra o acusado pelo prazo de 02 

(dois) anos, aguardando-se efetivo cumprimento das condições ora 

impostas, sob pena de revogação do benefício. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59434 Nr: 87-14.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wallif Kaique de Freitas, Glauciene de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Vistos etc. Diante das declarações da vítima, em que afirmou não há 

qualquer temor com relação ao denunciado, inclusive solicitou a retirada 

das medidas protetivas deferidas, reatando o relacionamento com ele, 

REVOGO as medidas protetivas de urgência ora concedidas, oficiando as 

polícias civil e militar desta decisão. Homologo a desistência da oitiva da 

testemunha das partes. Dou por encerrada a instrução. Vista, 

sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais 

escritos, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para sentença. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59225 Nr: 2587-87.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluizio Gregorio de Brito Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas de defesa. 

Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51449 Nr: 1201-56.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Teixeira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do denunciado Dr. João Faustino Neto, 

nomeado em Ref: 49, para que no prazo legal, apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71238 Nr: 1994-87.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlandis da Silva Santos - 

OAB:MT/19.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para que 

manifeste aos autos acerca da Certidão Negativa da Sra. Oficiala de 

Justiça de Ref: 17.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62435 Nr: 1557-80.2017.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luana Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bianca Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Publicação da parte final da sentença... " decretando a interdição de 

BIANCA RODRIGUES DE SOUZA declarando-a incapaz de exercer 

pessoalmente TODOS os atos de sua vida civil, na forma do artigo 754, do 

Código de Processo Civil, nomeando como curadora definitiva a sua filha 

LUANA RODRIGUES DE SOUZA. Em obediência ao disposto no artigo 755, 

do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente sentença no registro de pessoas, publique-se a 

presente e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, se 

está já estiver em funcionamento, onde permanecerá por 06 (seis) meses, 

na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interdita e da 

curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Ressalte-se que 

deverá ser observado o que determina o oficio circular 482/05-CGJ/DJA 

(ID 102643).Expeça-se o termo de curatela definitivo..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55916 Nr: 1086-98.2016.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda - 

COMAJUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Vieira, Lucinete de Fátima Silverio Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) PATRONO(S) DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado, devendo emitir a guia pelo Sistema 

de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada. Em caso de dúvidas quanto a 

não localização do endereço na planilha de zoneamento, entrar em contato 

com a Central de Mandados desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60307 Nr: 489-95.2017.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gesuina Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Sampaio Campos, João Faustino Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriele Cervigni Martins - 

OAB:21768/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Publicação da parte final da sentença... " decretando a interdição de 

ALINE SAMPAIO CAMPOS declarando-a incapaz de exercer pessoalmente 

TODOS os atos de sua vida civil, na forma do artigo 754, do Código de 

Processo Civil, nomeando como curadora definitiva a sua avó GESUINA 

MARIA DE JESUS. Em obediência ao disposto no artigo 755, do Código de 

Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente sentença no registro de pessoas, publique-se a presente e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, se está já estiver 

em funcionamento, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa 

local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interdita e da curadora, a 

causa da interdição e os limites da curatela.

Ressalte-se que deverá ser observado o que determina o oficio circular 

482/05-CGJ/DJA (ID 102643).Expeça-se o termo de curatela definitivo..."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60459 Nr: 564-37.2017.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdOCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - Ref: 37 - ante a 

ausência da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dra. Daniele Luzini dos Reis - 

OAB/MT nº 21712/O, para promover a defesa do(a) requerido(a), devendo 

apresentar contestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45744 Nr: 1338-72.2014.811.0022

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Torremocha, César Torremocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coopacel - Cooperativa Agropecuária Mista do 

Cerrado Ltda, Antonio Miguel Weber dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11878/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 43, 47, e 64, §1º, todos do Código 

de Processo Civil, DECLARO de ofício INCOMPETENTE este juízo para 

processar e julgar o presente feito, e por consequência, DECLINO a 

competência e determino a remessa destes autos à Comarca de 

Rondonópo l i s /MT.Cumpra-se ,  exped indo  o  necessár io .À s 

Providências.Pedra Preta-MT, 04 de outubro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55633 Nr: 942-27.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Henrique de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - Ref: 31 - ante a 

ausência da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. Danilo Bessa Santos - 

OAB/MT nº 21460/O, para promover a defesa do denunciado, devendo 

comparecer a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24 

de outubro de 2018, às 15h30min, que será realizada no Fórum de Pedra 

Preta/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50681 Nr: 872-44.2015.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:MT/11210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Antonio Canesin - 

OAB:PR/8007

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EMBARGADO para que no prazo legal 

apresente perante esta secretaria as Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação de Ref: 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68528 Nr: 891-45.2018.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA GUIMARÃES BEZERRA BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Pereira Brito (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:MT/19363

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal, apresente Impugnação à Contestação de Ref: 20.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51440 Nr: 1194-64.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katia da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos em correição.

 Defiro a cota do Ministério Público de ref. 59.

Designo a audiência admonitória para o dia 31 de outubro de 2018, às 

17h00min para estabelecer as condições para o cumprimento das penas 

unificadas.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12201 Nr: 218-38.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGdS, JFGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCN, MIBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425, Ministério Público do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Roberto Gouveia 

Marchesi - OAB:370390, Marco Antonio Pizzolato - OAB:SP/68.647

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dra. Gabriela Pereira Costa 

- OAB/MT nº 21425, para promover a defesa da Exequente Joice 

Fernando Gomes Nazatto, requerendo o que de direito no prazo 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19438 Nr: 713-43.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira de Moura Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não cumpriu com o 

determinado em fls. 86, haja vista que a determinação fora para que 

trouxesse o resultado do deferimento ou indeferimento da revisão do 

benefício administrativamente, sendo que o extrato de fls. 88 apenas 

informa a concessão de benefício, nada dizendo o deferimento ou 

indeferimento da revisão.

Verifico ainda pelo extrato juntado, que a autora da ação faleceu, razão 

pela qual, determino a suspensão dos autos nos termos do artigo 313, 

inciso I, e do §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o patrono da 

autora para que habilite o espólio da autora, representado por sua 

inventariante, ou se for o caso, seus herdeiros, para que prossigam com a 

ação, em até 03 (três) meses.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40660 Nr: 410-92.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que a parte exequente em petição juntada às fls.190 

concordou expressamente com o cálculo e valor apresentado pela parte 

executada na impugnação acostada às fls.178/179, homologo o cálculo 

apresentado pela parte executada.

Considerando que o valor dos créditos, tanto da autora quanto dos 

honorários da advogada é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno 

Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do Conselho da 

Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a requisição de 

pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da referida resolução.

Assim, nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do 

débito, instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do 

referido artigo.

Após proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no 

artigo 8º da referida resolução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41536 Nr: 1283-92.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Aparecida de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Simone Aparecida de 

Jesus em face do Instituto Nacional do Seguro Social, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 146/147 foram expedidas as requisições de pequeno valor para o 

pagamento do débito, sendo depositado nos autos, conforme fls. 148/149.

Em petição de fls. 153/154 a parte autora a expedição dos alvarás para o 

levantamento dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, o presente cumprimento deve ser extinto, vez que o objeto 

desta execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito pelo executado.

Defiro o pleito de fls. 153/154, determinando a expedição de dois alvarás 

para a liberação do direito da autora referente ao valor fls. 148, nos 

termos pleiteado na petição de fls. 153/154, bem com a expedição do 

alvará para a liberação dos honorários sucumbências de fls. 149 em favor 

da causídica.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42111 Nr: 375-98.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Valério da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

 Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68605 Nr: 915-73.2018.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valeria Gonçalves Nascimento Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Pereira Brito (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:MT/19363

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal, apresente Impugnação à Contestação de Ref: 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68605 Nr: 915-73.2018.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valeria Gonçalves Nascimento Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Pereira Brito (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:MT/19363

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal, apresente Impugnação à Contestação de Ref: 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16807 Nr: 1474-45.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Rosa Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar a respeito da impugnação à 

execução de fls.176/184, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venha-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18988 Nr: 261-33.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCBdS-, RCBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A, Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT/9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B, Wantuil Fernandes Junior - OAB:10705

 .Deste modo, INDEFIRO a impugnação à penhora online.Nos termos do 

artigo 778, §1º, inciso III, do Código de Processo Civil, autorizo a 

substituição processual, ante a cessão do crédito perquirido, 

determinando a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para que faça 

as devidas retificações na capa dos autos.No mais, intime-se o exequente 

para que no prazo de 15 (quinze) dias indique bens passíveis de penhora, 

sob pena de arquivamento dos autos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40939 Nr: 688-93.2012.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT, Fabiano Joaquim Quinebre - OAB:12196/MT, 

Matheus Shindy Hildebrandt Ide - OAB:17.742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:14885

 Vistos etc.

Nos termos do artigo1010, §3º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte apelada para apresentar as suas contrarrazões, ao recurso de 

apelação de fls.179/191, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42138 Nr: 402-81.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ricardo Pereira Luzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134

 Vistos etc.

Estando preenchidos os pressupostos recursais, recebo o recurso de 

apelação de fls.123 somente no efeito devolutivo (CPP, art. 597).

Tendo em vista que o apelante e o apelado apresentaram as suas razões, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601).

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52238 Nr: 1537-60.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clayton Cleze Neres Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO, para que no prazo legal, 

apresente as Razões do Recurso de Apelação de Ref: 75.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12156 Nr: 169-94.2007.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Pereira Aguiar, Nelson Dias de 

Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON LOPES - OAB:7396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Wilson Lopes - OAB:7396-B/MT

 Vistos etc. Diante da informação acima, redesigno o ato prejudicado para 

o dia 30/01/2019, às 15h30minutos. Intimem-se todos para 

comparecimento. Cumpra-se, expedindo o necessário, conforme 

determinado no despacho de fls. 469. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71641 Nr: 2174-06.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Fernando Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Drª. Glicya de Oliveira 

Theodoro Lima - OAB/MT nº 19045, para promover a defesa do 

Denunciado, com a URGÊNCIA que o caso requer, por se tratar de réu 

preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59326 Nr: 13-57.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO DR. RENATO GONÇALVES RAPOSO, 

para comparecer à audiência designada para o dia 31/01/2019, às 

15h30min, no Fórum de Pedra Preta/MT, retificando desta forma, a data 

informada erroneamente no Impulsionamento de Ref: 140.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-94.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

VANDERLANDIA FEITOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000227-94.2018.8.11.0022 Valor da causa: $13,099.98 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: VANDERLANDIA FEITOSA DA SILVA Endereço: rua marechal 

rondon, 57, centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): PATRONO DO 

PROMOVENTE (Polo Ativo) A presente referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 12/12/2018 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 5 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-79.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLANDIA FEITOSA DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000228-79.2018.8.11.0022 Valor da causa: $13,423.57 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: VANDERLANDIA FEITOSA DA SILVA Endereço: rua marechal 

Rondon, 57, centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Patrono da 

Promovente (Polo Ativo) A presente referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 12/12/2018 Hora: 16:20 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 5 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000068-88.2017.8.11.0022 Valor da causa: $115.93 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EDIVALDO JOSE DA SILVA 

Endereço: RUA E, S/N, SAO MARCOS II, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO para que no prazo legal 

apresente as contrarrazões ao Recurso Inominado. PEDRA PRETA, 5 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-20.2018.8.11.0022

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 520 de 610



Parte(s) Polo Ativo:

MARTIM ALVES CORREA (REQUERENTE)

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000025-20.2018.8.11.0022 Valor da causa: $12,140.60 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARTIM ALVES CORREA Endereço: Rua Monte Castelo, 162, 

Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO 

para que no prazo legal apresente as contrarrazões ao Recurso 

Inominado apresentado nos autos. PEDRA PRETA, 5 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-95.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ILKA TAMIRES RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000171-95.2017.8.11.0022 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ILKA TAMIRES RODRIGUES OLIVEIRA Endereço: RUA CINCO, 18, 

QD H, PQ INDEPENDENTE, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO 

para que no prazo legal apresente as contrarrazões ao Recurso 

Inominado. PEDRA PRETA, 5 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-94.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

RICK ANDREI VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000033-94.2018.8.11.0022 Valor da causa: $19,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SILVANA DE SOUZA ROCHA 

Endereço: RUA BENEITO RODRIGUES FILHO - QUADRA 02- LOTE 11, 11, 

FONE 66-99647-6130, RESIDENCIAL ALBERTINA, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 2031, 2031, CENTRO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO 

DO POLO PASSIVO para que no prazo legal apresente as contrarrazões 

ao Recurso Inominado interposto nos autos. PEDRA PRETA, 5 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-29.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

JOSTER SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000005-29.2018.8.11.0022 Valor da causa: $10,120.67 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSTER SEBASTIAO DA 

SILVA Endereço: Rua Amazonas, S/N, Vila Garça Branca, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, - LADO 

ÍMPAR, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-490 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO para que no prazo legal 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado, interposto nos autos. 

PEDRA PRETA, 5 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000185-79.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO (ADVOGADO(A))

GEISIMARA TEIXEIRA COLSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000185-79.2017.8.11.0022 Valor da causa: $10,703.35 ESPÉCIE: 

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: GEISIMARA TEIXEIRA COLSO Endereço: Rua 14 de julho s.n, s n, 

centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PATRONA DO POLO ATIVO para que no prazo legal apresente as 

contrarrazões ao Recurso Inominado, interposto nos autos. PEDRA 

PRETA, 5 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010148-89.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

CARMELITA SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010148-89.2017.8.11.0022 Valor da causa: $17,600.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CARMELITA SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO Endereço: Travessa 

02, CASA 03, S/N, NOVO HORIZONTE, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: OMNI FINANCEIRA S/A Endereço: 

Avenida SAO GABRIEL, 555, 1 ANDAR, JD. PAULISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01435-001 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO 

para que no prazo de 05 (cinco) dias informe a este Juízo o número da 

conta bancária para a transferência dos valores depositados. PEDRA 

PRETA, 5 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-64.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA CAROLINA SOARES ARANTES (ADVOGADO(A))

ROSANGELA MARIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ROBERTO FRANCISCO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010042-64.2016.8.11.0022 Valor da causa: $35,200.00 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROBERTO FRANCISCO DA 

CRUZ Endereço: Avenida CARCAIA, 15, VILA GARÇA BRANCA, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL 

S/A Endereço: Rua UM, S/N, AGÊNCIA 2128-8 PAIAGUÁS, CENTRO 

POLITICO E ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO para que no 

prazo legal apresente as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto 

nos autos. PEDRA PRETA, 5 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-78.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010097-78.2017.8.11.0022 Valor da causa: $17,600.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA Endereço: Rua JUDICIARIO, 14, 

CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO DAYCOVAL S/A Endereço: Avenida PAULISTA, 1793, 

0300-111-0500, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO para que no 

prazo legal apresente as contrarrazões ao Recurso Inominado. PEDRA 

PRETA, 5 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-26.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

JOSE VALCENIR SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CORASA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (REQUERIDO)

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010094-26.2017.8.11.0022 Valor da causa: $17,600.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOSE VALCENIR SOUSA SILVA Endereço: Rua AMAMBAÍ, 596, 

CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

CORASA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS Endereço: Avenida FREI 

SERVCIO, 240, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO para que no 

prazo legal apresente as contrarrazões ao Recurso Inominado, interposto 

nos autos. PEDRA PRETA, 5 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45696 Nr: 1314-44.2014.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon Fernando Yokada 

Fernandes - OAB:MT/19.992

 Vistos etc. Então o MM. º Juiz assim deliberou: A denúncia há de ser 

recebida, eis que preenche os requisitos legais, limitando-se a defesa ora 

apresentada ao próprio mérito da acusação, de modo que 

necessariamente a instrução criminal irá comprovar ou não a 

responsabilidade da acusada. Decreto a revelia da ré, ausente 

injustificadamente, consoante o que dispõe o artigo 367, do CPP. Homologo 

a desistência da oitiva da vítima e das testemunhas. Dou por encerrada a 

instrução. Vista, sucessivamente, às partes para apresentação de 

alegações finais escritos. Em seguida, conclusos para sentença. Às 
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providências, cumpra-se.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142325 Nr: 5066-98.2017.811.0028

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO HENRIQUE DA SILVA PINTO, Cpf: 

23252463105, Filiação: Maria Leodenil da Silva Pinto e João Francisco 

Pinto Neto, data de nascimento: 19/07/1982, natural de Cuiabá-MT, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: " Trata-se de Ação de Conversão de Separação 

Judicial em Divórcio proposta por CLEIDE ROSA DA SILVA PINTO em 

desfavor de JOÃO HENRIQUE DA SILVA PINTO, atualmente em local 

incerto e não sabido. Narra a inicial que as partes contraíram matrimônio 

em 01 de agosto de 2014, estando separados de fato, não havendo 

possibilidade de reconciliação. Desta união, não advieram filhos nem bens 

a partilhar."

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO. Feito em ordem.Aguarde-se 

publicação de expediente, certificando o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josué Benedito 

Guimarães, digitei.

Poconé, 04 de outubro de 2018

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 62817 Nr: 2247-38.2010.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Tiago da Silva Prado, Andre Luiz Pires 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar da 

defesa do Acusado MARCOS TIAGO DA SILVA PRADO acerca da 

decisão de fls. 125/126.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 93226 Nr: 2371-16.2013.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catarino Isequiel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 Impulciono os autos para o fim de intimação dos advogados constituídos 

do réu dos termos da sentença proferida à ref. 52.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 46382 Nr: 1502-92.2009.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracema Soares da Silva, José Aguera Alvarez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos à defesa para 

apresentação de memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110355 Nr: 1697-67.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Dolores da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 INTIMAR o advogado da parte autora para querendo impugnar a 

contestação de ref. 12.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123026 Nr: 1782-19.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAI LIMA SALES - 

OAB:18362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 INTIMANDO o Curador Especial nomeado - Dr. Felipe Campos Leite 

OAB/MT 21005, com atribuição nesta Comarca, nos termos do disposto no 

artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, devendo apresentar 

resposta no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158791 Nr: 3672-22.2018.811.0028

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LOURENÇO DIÓZ 

SILVA - OAB:18789/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.13

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 89474 Nr: 1521-59.2013.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT
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 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para INTIMAR o 

advogado constuído do réu, para apresentação de memoriais por escrito 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107608 Nr: 1001-31.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Genoveva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15.156/MT, Cristhiane Gaiva 

Mattos - OAB:21554, Elimari Cunha Fontes - OAB:18329, Juliana 

Andrade Marcelo Antunes - OAB:18760, Marielle da Silva 

Fernandes - OAB:19863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - Procuradoria Federal - OAB:2139680-Mat.MT

 Intimar a paret autora do retorno dos autos de da juntada de ref. 83

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157305 Nr: 3147-40.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Golbery Albuquerque Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139.970/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias, comparecer 

na Secretaria deste Juízo, para assinar o termo de caução, lavrado nos 

autos.

INTIMANDO ainda a parte autora para providenciar o depósito da diligência 

do Oficial de Justiça, para cumprimento do Ofício no Cartório do 1º Ofício 

desta Comarca, no valor de R$ 14,00 (catorze reais), mediante emissão de 

guia de diligência, no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > 

Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo 

ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, 

nos termos do Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157305 Nr: 3147-40.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Golbery Albuquerque Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139.970/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora que, encontra-se designada audiência de 

conciliação, para o dia 05 de Novembro de 2018, às 11h40min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134193 Nr: 1617-35.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Bulhões de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimar para no prazo legal aprsentar as contrarraçoes ao recurso de 

ref.41

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117970 Nr: 477-97.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Maria da Silva Neponoceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora do retorno dos autos e da juntada de ref. 57

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118183 Nr: 528-11.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria por invalidez desde o dia 26/04/2016 (data da cessação do 

benefício), observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir 

sobre os valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o ajuizamento da 

ação e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança desde a 

citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, 

§3º, I do CPC/2015) sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163088 Nr: 5277-03.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. C. DE FREITAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 163088

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se Ação de Cobrança proposta por RUBENS DA SILVA em face de 

D.C DE FREITAS – ME.

Alega o autor que é credor do requerido de uma divida no valor de 

30.000,00 (trinta mil reais), obtida após a venda de um micro ônibus 

Mercedez Benz/LO, aduz que o valor deveria ter sido pago em fevereiro 

do corrente ano, porém o pagamento não ocorreu. Aduz que já tentou de 

varias maneiras amigáveis para o recebimento da divida, mas restou 

infrutífera, não restando outra alternativa, se não a procura do poder 

judiciário.

É o Relatório

Decido

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Cite-se o réu com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344).
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Defiro os benefícios da justiça gratuita nos termos do art. 98 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157024 Nr: 3038-26.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Gomes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Aquino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17827/O

 .Dessa forma, INDEFIRO o pedido de aplicação da multa arbitrada.Sobre o 

pedido de retirada dos materiais, verifica-se que a tutela foi deferida 

determinando que o requerido realize esta ação, deste modo indefiro o 

pedido de retirada, uma vez que tal ação deverá ser realizada pelo 

requerido nos termos da decisão de ref. 04. Para tal efetivo cumprimento, 

arbitro novamente multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

até o limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que faço com fulcro 

nos arts. 139, IV e 497 do CPC. Quanto ao pedido de redesignação de 

audiência, não vislumbro nos autos nenhuma mudança fática que 

demonstre animus conciliatório entre as partes, razão pela qual indefiro o 

pedido. Não havendo preliminares a serem analisadas, dou o feito por 

saneado.Destarte, especifiquem as partes, de forma fundamentada, as 

provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de 

preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso 

haja interesse na produção de prova oral. Após, certifique-se se 

necessário e façam os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163182 Nr: 5301-31.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ângela Messias de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 163182

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 13 de Março de 2019, às 15h00min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde 

já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156899 Nr: 2978-53.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nunes da Silva Portugal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 156899

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 14h00min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde 

já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 31855 Nr: 1085-76.2008.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sócrates Mota Martins - 

OAB:20916/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Francesco Calheiros 

de Lima-Procurador Federal PFE/INSS/MT - OAB:

 Diante do exposto, REJEITO a objeção de pré-executividade manejada 

pelo INSS – Instituto Nacional de Seguro Social.Em consequência, 

HOMOLOGO os valores apresentados pelo autor, tendo em vista que o 

direito do excipiente de manifestação pela via correta precluiu.Após, 

Expeça-se ofício requisitório, via PRECATÓRIO, em duas vias, devendo as 

vias de requisição ser encaminhadas simultaneamente, sendo a primeira 

ao Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 535, §3º, I do CPC 

e art. 100, §6º da Constituição Federal e a segunda à entidade devedora 

(Resolução nº 559/07).Procedam-se as alterações quanto a mudança de 

patrono da parte autora.Intime-se. Certifique-se o trânsito em 

julgado.Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 34851 Nr: 1756-02.2008.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christiane Kruger do 

Nascimento - OAB:12216/MT

 CÓDIGO: 34851

DESPACHO

VISTOS,
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Intime-se o exequente através de REMESSA para, no prazo de 05 (cinco) 

dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação. 

Saliento que o requerido trata-se massa falida.

 Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102450 Nr: 2608-16.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Muncipal de Poconé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Alves de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:102450

DESPACHO

VISTOS,

Considerando o longo decurso de prazo entre a petição de suspensão 

(ref 07), intime-se o exequente por REMESSA para, no prazo de 05 (cinco) 

dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159670 Nr: 4011-78.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E.M.Santos Locadora e Transportes Eirelei ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio da Costa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 CÓDIGO: 159670

VISTOS,

Trata-se de pedido de oferecimento de bens em caução formulado por E. 

M Santos Locadora e Transportes.

Pois bem.

A caução consiste em valor depositado como garantia para o cumprimento 

de obrigação ou indenização de possível dano. Pode ser real ou 

fidejussória. Real, quando dada em garantia coisa móvel ou imóvel, e 

fidejussória, quando a garantia dada é pessoal.

O embargante ofereceu os imóveis objetos de matrículas 5.786 de 

26.08.1983 e 7.377 de 09.07.1986 (ref. 08).

Ocorre que, para que um bem seja apresentado como caução, se faz 

necessária a comprovação da propriedade do imóvel.

Em análise dos autos, verifica-se a ausência das matriculas.

 Neste contexto, inviável o deferimento da caução real ante a ausência de 

prova contundente quanto a propriedade do bem em questão. Ademais, o 

bem já foi ofertado em outros autos, motivo pelo qual não se pode 

presumir que o caução seja idôneo.

 Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de ref. 08, qual seja, o 

oferecimento de tais bens em caução.

 Acerca da contestação apresentada (ref. 20), dê-se vistas ao 

embargante.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 30112 Nr: 614-60.2008.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - Subprocuradora-Geral - OAB:5351/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Raquel Zulli - 

OAB:10397

 CÓDIGO: 30112

DESPACHO

VISTOS,

Sobre o retorno do ofício, intime-se o exequente por REMESSA para, no 

prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento ao feito adotando as 

medidas pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, II, §1º do CPC/2015. Saliento que se o executado se trata de 

massa falida.

 Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 52717 Nr: 3144-03.2009.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenice Ferreira Confecções

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Romes Julio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 52717

DESPACHO

 Verifica-se que encontra guarida o pedido de ref. 38, uma vez que as 

intimações da Fazenda devem ser realizadas através de remessa.

 Considerando o longo lapso temporal em que o feito encontra-se 

paralisado, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, adotando 

as medidas pertinentes, na forma do art. 485, II, §1º do CPC/2015, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160506 Nr: 4361-66.2018.811.0028

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Gervasio da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:5324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANDES TEIXEIRA DE 

SOUZA - OAB:15203

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e na forma do artigo 

622, inciso I e II, do Novo Código de Processo Civil, REMOVO a requerida 

Dulce Gervasio da Silva Almeida do cargo de Inventariante dos bens 

deixados por ANTONIO HERMES DE ALMEIDA e, em substituição, para o 

exercício desse mister, NOMEIO Denise Gervasio de Almeida.Arcará a 

requerida com o pagamento das despesas processuais decorrentes 

desse incidente. Por tratar-se de mero incidente, indevida a condenação 

ao pagamento de honorários advocatícios. Considerando o expresso 

pedido de desistência (Ref. 25) realizado por Dulce Gervasio da Silva 

Almeida nos autos do inventario (Código 147114), fato este que demonstra 

que a mesma não tem interesse na manutenção da qualidade de 

inventariante, CONHEÇO com a publicação o transito em julgado da 

presente decisão, nos termos do artigo 337, inciso VII, §5º do 

CPC/2015.CERTIFIQUE-SE o desfecho nos autos principais e LAVRE-SE 

termo de compromisso para a inventariante acima nomeada, 

prosseguindo-se naqueles em seus ulteriores termos. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 163198 Nr: 5307-38.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Estevão de Arruda Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 163198

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 13 de março de 2019, às 16h00min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde 

já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136373 Nr: 2513-78.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Antonio de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 CÓDIGO: 136373

DECISÃO

Vistos,

Trata-se de Ação ordinária de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

VALTER ANTONIO DE ARRUDA em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.

 A ação foi recebida (ref. 04).

 Audiência de conciliação em que verificou-se ausência do requerido em 

virtude de não ter sido devidamente intimado (ref. 21).

 Contestação apresentada (ref. 33).

 Nova audiência de conciliação, que restou infrutífera (ref. 40).

 A autora não impugnou a contestação (ref. 46).

 É o relato.

 Da preliminar de retificação da autuação.

 Pleiteia o requerido a retificação da autuação, com o fito de evitar 

nulidades, alegando a mudança ocorrida na denominação social da 

seguradora, a qual passou a ser SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S/A. Verifica-se que encontra guarida a preliminar 

arguida pelo requerido, conforme os documentos anexados a 

contestação, razão pela qual, acolho a preliminar, com o fim de que 

proceda-se a retificação da autuação para que conste o nome correto da 

seguradora.

Pois bem.

Não havendo mais preliminares a serem analisadas, dou o feito por 

saneado.

 Considernado a manifestação da parte requerida na audiência de 

conciliação, especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas 

que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148423 Nr: 8161-39.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Benedito de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josuel Marcio de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilene de Arruda - 

OAB:19633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 148423

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de indenização por danos morais proposta por MANOEL 

BENEDITO DE ARRUDA em face de JOSUEL MARCIO DE ARRUDA.

 Apesar de devidamente intimada (ref. 13), a parte autora deixou de juntar 

aos autos os documentos que comprovassem a necessidade da 

assistência judiciaria gratuita.

Ante a ausência de provas e documentos que justifiquem a concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, outro caminho não há, senão o 

indeferimento do pleito.

Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Intime-se o autor para proceder ao recolhimento das custas e taxas 

judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de extinção, consoante 

art.456, §1º, CNGC.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103257 Nr: 2897-46.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCdAA, CAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 103257

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que o autor não trouxe aos autos o cálculo atualizado, 

intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142685 Nr: 5227-11.2017.811.0028

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pedroso de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNA DE TAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO ALEXANDER DE 

OLIVEIRA - OAB:16611/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 142685

DESPACHO

VISTOS,

Certifique acerca da citação e do decurso de prazo de contetstação .

 Após conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151185 Nr: 711-11.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANATHANA PATRICIA DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de intimação da 

sentença e ofício ao Detran/MT, no valor de R$ 30,00 ( trinta reais), 

mediante emissão de guia de diligência, no seguinte endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de 

diligência, devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, 

mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148339 Nr: 8110-28.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustível e Lubrificantes Poconé Ltda - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a proposta de honorários de 

ref.78

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 41619 Nr: 260-98.2009.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoni Flaviana de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Intimar a parte autora do retorno dos autos e da juntada de referência 79

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 99677 Nr: 1641-68.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelaine Feijó Macedo - 

Procuradora Federal - OAB:

 Intimar a parte autora do retorno dos autos e da juntada de ref. 58

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155590 Nr: 2491-83.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildes Marques de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora por meio de seu advogado constituído, para intimar da 

designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

13 de dezembro de 2018, às 14h30min. Bem como do inteiro teor da 

decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62363 Nr: 2042-09.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora do retorno dos autos e da juntada de ref. 66

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155270 Nr: 2354-04.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL ALVES SOARES - 

OAB:13468/A

 Intimar advogado do denunciado para no prazo legal apresentar as 

alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 8383 Nr: 1164-94.2004.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Rosan Dias Figueiredo 

Zamar Taques - OAB:8.233, Ivanowa Raposo Quintela - OAB:5379, 

Jorge Aurélio Zamar Taques - OAB:4700/MT, Paulo Cesar Zamar 

Taques - OAB:4659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT

 CÓDIGO: 8383

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

DEFIRO o pedido de fls. 237.

DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, 

ou aplicação em instituição financeira, em nome da executada 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO PANTANAL LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF nº 36.946.317/0001-00, até o valor atualizado da obrigação (R$ 

6.260,91), consoante cálculo juntado ao feito (fls. 249).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art. 841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC.

Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.
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Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poconé, ___/___/2018.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59960 Nr: 1588-29.2010.811.0028

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdM, LCdS, WAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 CÓDIGO: 59960

DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros nos moldes do 

art.854 do CPC.

 Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

dos executados ALAN ROSA DE MORAES, CPF: 536.364.651-04, LAURO 

CESAR DA SILVA, CPF: 887.084.701-20, WANDERLEY ALVES DA SILVA, 

CPF: 362.372.721-00 no valor de R$ 10.494,00 (dez mil quatrocentos e 

noventa e quatro reais).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC.

 Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

DEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial de veículo automotor 

pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poconé, ___/___/2018.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59960 Nr: 1588-29.2010.811.0028

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdM, LCdS, WAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 Intimar partes requeridas para no prazo legal manifestarem sobre a 

decisão de fls.117/120

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 11683 Nr: 2442-96.2005.811.0028

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ABN Amaro Real S/A (atual denominação de 

Banco Real S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luclécia Rondon Pereira Leite & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:12406/A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 CÓDIGO: 11683

DECISÃO

VISTOS,

 Defiro parcialmente os pedidos de fl. 268, considerando que os valores 

foram corrigidos e atualizados, DETERMINO a penhora on-line sobre 

dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição 

financeira, em nome do executado LUCLECIA RONDON PEREIRA LEITE & 

CIA LTDA, inscrito pelo CNPJ: 04.868.385/0001-64, no valor de R$ 

359.371,21 (trezentos e cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e um 

reais e vinte e um centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC.

Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento.

Defiro o pedido de imposição de restrição do CPF do executado por meio 

do sistema SERASAJUD.

Às providências.

 Intime-se. Cumpra-se.

Poconé/MT, ____/____/2018.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129061 Nr: 3825-26.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco RCI Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR os advogados das partes para tomarem ciencia dos termos da 

sentença de ref. 9.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 82967 Nr: 2163-66.2012.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Gomes Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3.009

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação da defesa do acusado para apresentação de memoriais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 145254 Nr: 6396-33.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juenil Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, FABRICIA BATISTA DA 

SILVA - OAB:19837/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação da patrona da Requerente Maria José de Moraes Arruda para 

ciência da decisão de ref. 34.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 113329 Nr: 2484-96.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Alves dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos à Defensoria 

Pública para apresentação de memoriais, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000177-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018986-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAILTON GARCIA DOS REIS ALMEIDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000709-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA GUIMARAES PAES DE BARROS (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019427-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

QUINTINO DA COSTA MAGALHAES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014168-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELAIR DE CAMPOS RONDON (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013387-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA ARRUDA COIMBRA (REQUERENTE)

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012661-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS MOISES DE GODOY (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011008-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE FATIMA GONCALVES (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011049-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL (ADVOGADO(A))

ADILSON DE MORAES SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018322-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA (ADVOGADO(A))

ELIANA EUZEBIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011491-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

UEVERSON PROENCA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DO CARMO E SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 
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EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010179-62.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CIRENE DA SILVA (EXEQUENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

 

VISTOS, O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 

Procedam as alterações necessárias. Intime-se o executado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de 

aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de tantos 

bens quantos bastem para a satisfação do débito. Não efetuado o 

pagamento, ao cálculo do valor da multa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013776-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

VANDINEI DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016825-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

MANOEL BENEDITO ALVES DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018961-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEY BENEDITO ROSA GONCALVES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018959-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOCILENE DE ALMEIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES (ADVOGADO(A))

LEVI BONDESPACHO DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 
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9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018965-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOICE BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CIRILO DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014244-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

MARIA LUZIA CINTRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014244-32.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA LUZIA CINTRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 
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utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011349-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO MARCAL (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011349-98.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOAO BENEDITO MARCAL 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a irregularidade na representação processual, uma vez 

que as assinaturas apostas nos documentos carreados pela parte autora, 

guardam relação entre si. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 535 de 610



segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011055-46.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIA LUZIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a carência da ação por ilegitimidade de parte uma vez 

que esta não guarda relação com os autos. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 
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(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 
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disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014262-53.2017.8.11.0028. REQUERENTE: DEODITE RONDON MARQUES 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. Compulsando os autos verifico que 

conforme termo de audiência de conciliação a requerida compareceu ao 

ato, todavia apresentou contestação intempestiva, seguindo a inteligência 

da súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: 

“SUMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.” Pela 

ausência de demonstração de injusto motivo a qualificar a conduta das 

partes, elidida esta à configuração dos requisitos da responsabilidade 

civil. Não comprovada à existência da conduta lesiva, dos danos materiais 

e morais alegados e do nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda 

que apesar do requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não 

implica necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos 

da revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 
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análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juiza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011017-34.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ARMINDO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 
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gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 
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Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013997-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LIBANIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013997-51.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

REQUERENTE: LIBANIA PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia apresentou 

contestação intempestiva, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 
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clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. À Secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. 
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Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MMª. Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012582-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012582-33.2017.8.11.0028. REQUERENTE: IZABEL DOS SANTOS SOUZA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da preliminar Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO proposta em desfavor 

de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido 

seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão 

de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 05.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 
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no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017438-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DELGADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010558-03.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

NILTON AUGUSTO DO ROSARIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos. 

Não havendo requerimentos no prazo de 15 dias, ao arquivo com baixas. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-97.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO PAES DE CAMPOS (REQUERENTE)

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos. 

Não havendo requerimentos no prazo de 15 dias, ao arquivo com baixas. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010959-02.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)
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ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010959-02.2015.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

BARBOSA REQUERIDO: OI S/A Vistos. Trata-se de reclamação cível na 

qual objetiva a parte autora a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência da inscrição 

do seu nome nos cadastros de inadimplentes por dívida que alega ilegítima. 

Em sua contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve 

qualquer prática ilícita de sua parte, uma vez que, não tendo detectado o 

pagamento feito pela parte autora em seu sistema, a negativação foi lícita. 

É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu 

nome negativado por dívida que não fez com a reclamada, uma vez que 

não houve prestação do serviço de telefonia e internet. Destarte, como a 

reclamada não produziu prova de fato impeditivo ou extintivo do direito da 

reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

cabe a ela a responsabilidade pelo fato danoso à honra da mesma. Assim, 

em simples analise, sem a devida resistência, uma vez que as telas 

sistêmicas não possuem o condão de provar e demonstrar o nexo causal 

dada a sua unilateralidade, outro caminho não pode ser entregue a 

demanda a não ser a parcial procedência. A inteligência do artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 

portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Outrossim, haja vista a ilegitimidade da 

negativação lançada em nome da parte autora, o pedido de condenação 

em litigância de má-fé realizado mostra-se indevido. Diante do exposto, à 

vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código 

de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, MANTENHO a liminar 

outrora concedida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização 

por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 

contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir 

da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como 

DECLARO a inexistência do débito objeto desta lide. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012318-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOANA DE ARRUDA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se a parte para apresentar contrarrazões no 

prazo legal. Considerando a certidão de tempestividade do recurso 

inominado interposto, RECEBO o recurso nos termos do Enunciado 166 do 

FONAJE. Remetam-se os autos a instância superior, com as homenagens 

de estilo, anotações e baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.
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RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011706-78.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 
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fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 
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má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012240-22.2017.8.11.0028
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012240-22.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITO ZEFERINO DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 
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da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011850-52.2017.8.11.0028. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SALVADOR BRESELINO DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 
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disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. Compulsando os autos verifico que 

conforme termo de audiência de conciliação a requerida compareceu ao 

ato, todavia não apresentou contestação, seguindo a inteligência da 

súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: 

“SUMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.” Pela 

ausência de demonstração de injusto motivo a qualificar a conduta das 

partes, elidida esta à configuração dos requisitos da responsabilidade 

civil. Não comprovada à existência da conduta lesiva, dos danos materiais 

e morais alegados e do nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda 

que apesar do requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não 

implica necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos 

da revelia não são absolutos. Diante da arguição da reclamada não me 

convenço da argumentação de que a reclamante foi vitima do reclamado, 

as alegações levantam duvida razoável. Sendo assim, ainda que o 

promovido seja revel na ação, tendo em vista a mingua dos elementos 

probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 
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acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

CLARICE JACINTA DE CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000267-92.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: REQUERENTE: 

CLARICE JACINTA DE CAMPOS PEREIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a 

parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia apresentou 

contestação intempestiva, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 
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foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 
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forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. À Secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010944-62.2017.8.11.0028. REQUERENTE: AVELINA ANTONIA ROSA 

DOURADO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 
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atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018371-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018371-47.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE DA SILVA ARRUDA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a 

parte reclamante que no ano de 2014, nos dias 07, 8, 11 e 12 de maio, 

houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 40 

horas, a qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis 

indenização por dano moral. A reclamada, em sua defesa, afirma que o 

dito “Apagão” não configura dano moral passível de indenização, bem 

como a ausência de pedido de providências na via administrativa. O litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 
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mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo 

Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos e serviços. Além disso, em se tratando de serviço essencial o 

fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo as 

pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor titular da 

unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 40 (quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a 

parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre salientar que o dano 

moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 

horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela 

PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I 

CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014330-03.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE DIAS DA LUZ 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 
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segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 
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publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

JUSCELINA EDNA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se a parte para apresentar contrarrazões no 

prazo legal. CERTIFIQUE-SE a tempestividade do recurso inominado 

interposto. Se no prazo, RECEBO o recurso inominado nos termos do 

Enunciado 166 do FONAJE. Remetam-se os autos a instância superior, 

com as homenagens de estilo, anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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ESCANDELARIO GONCALVES DE CAMPOS (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013994-96.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ESCANDELARIO GONCALVES 

DE CAMPOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. Compulsando os autos verifico que 

conforme termo de audiência de conciliação a requerida compareceu ao 

ato, todavia apresentou contestação intempestiva, seguindo a inteligência 

da súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: 

“SUMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.” Pela 

ausência de demonstração de injusto motivo a qualificar a conduta das 

partes, elidida esta à configuração dos requisitos da responsabilidade 

civil. Não comprovada à existência da conduta lesiva, dos danos materiais 

e morais alegados e do nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda 

que apesar do requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não 

implica necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos 

da revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 
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977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juiza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012914-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA PORFIRIO DO CARMO MARQUES (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012914-97.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARINA PORFIRIO DO 

CARMO MARQUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 
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responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 
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verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. WILLIAN SANTOS DAMACENO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010974-97.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FRANCISCO SANTANA DE 

AQUINO NUNES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado 

o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 
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da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012766-86.2017.8.11.0028. REQUERENTE: NILZA MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 
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desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 
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questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012729-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILO ANDRADE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

THIAGO HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012729-59.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUCILO ANDRADE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 05.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 
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correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010996-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO RAMOS (REQUERENTE)
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RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se a parte para apresentar contrarrazões no 

prazo legal. Considerando a certidão de tempestividade do recurso 

inominado interposto, RECEBO o recurso nos termos do Enunciado 166 do 

FONAJE. Remetam-se os autos a instância superior, com as homenagens 

de estilo, anotações e baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012754-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

CASTORINO GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012754-72.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CASTORINO GONCALVES 

NETO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 05.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 
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correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014373-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DA COSTA (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014373-37.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: 

REQUERENTE: JOSE PAULO DA COSTA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a 

parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia apresentou 

contestação intempestiva, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 
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04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 
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furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. À Secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012965-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARIA CONCEICAO CAMPOS GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012965-11.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA CONCEICAO CAMPOS GONCALVES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto que ocasionou na EXPLOSÃO e destruição 

de todos os equipamentos da agência, bem como gerou danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 
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prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000265-25.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: REQUERENTE: 

JOANA DE ALMEIDA E SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 
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realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a 

parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia apresentou 

contestação intempestiva, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 
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uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. À Secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012660-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO RAMOS DE SENE (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012664-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

LOURIVAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013187-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALICE FRANCISCA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EM ANEXO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018963-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 
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parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARA APARECIDA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GRACIELE JAQUELINE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016857-59.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

RITA DE CACIA DA SILVA STYSCH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018981-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOCINEY FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA LANGE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013860-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BENEDITO CECILIO RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019207-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)
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SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000567-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARCIO AUGUSTO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013448-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

MARILZE LEUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013726-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEOFILO RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012115-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA FRANCISCA MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018564-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

KARINA BRUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018951-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI MADALENA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 
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51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018630-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ROBERTO ARRUDA DA COSTA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017319-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

TAMIRES DA SILVA PONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000184-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DORES PINHO DA SILVA (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

BENEDITA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA SOUZA MARTINS RONDON (REQUERENTE)

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018591-45.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ACYLEI LUCILA DE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))
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SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016852-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SEVERIANO LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000178-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013230-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

GEYBSON MARTINS RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011034-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSEANY FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011034-70.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Por 

oportuno, impulsiono os autos efetivando a intimação do 

Reclamado/Recorrido para, querendo, apresentar, contrarrazões ao 

recurso. POCONÉ, 5 de outubro de 2018 CARLA FABIOLA PADILHA DIAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT 

- CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000993-36.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. F. (AUTOR(A))

H. B. F. G. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000993-36.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): NEUZA DIVINA FERNANDES RÉU: SANDY RODRIGUES DA 

SILVA Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação 

da parte autora, por intermédio da advogada constituída para, no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de apresentar documentos 

indispensáveis para propositura da demanda, a saber: cópia dos 

documentos pessoais, comprovante de endereço e outros que comprove 

a hipossuficiência financeira da requerente, sob pena de extinção. 
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Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000807-13.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES REGO DE PAULA (AUTOR(A))

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000807-13.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): EURIPEDES REGO DE PAULA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária em que a parte 

autora pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural 

em face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Citada, a autarquia 

previdenciária apresentou contestação. Em seguida, a parte autora 

apresentou impugnação a contestação. Vieram-se os autos conclusos. É 

o relato. Decido. Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, 

declaro o feito saneado e como pontos controvertidos, fixo a 

comprovação do tempo de efetivo exercício de atividade rural no período 

de carência exigido legalmente. Defiro a produção de prova testemunhal 

conforme requerido pelas partes, frisando que de acordo com o artigo 455 

do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

arrolada do dia, da hora e local da audiência designada. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 11 de dezembro de 2018, às 

12h30mim (horário oficial do estado de mato grosso). Fixo o prazo de 15 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas. Às providências 

para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000026-88.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO GOMES ROSA (AUTOR(A))

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

sobre os laudos periciais juntados aos autos.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84112 Nr: 5557-12.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA PEREIRA DOS SANTOS DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84112 Nr: 5557-12.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA PEREIRA DOS SANTOS DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a impugnação à execução 

apresentada pela autarquia ré, foi interposta tempestivamente. O referido 

é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 1888 Nr: 99-39.2002.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Garibalde Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silson Queiroz de Mendonça, Dirce Nunes de 

Mendonça, Maurício de Paula Jacinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos do Amaral 

Maia - OAB:96807/SP, AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - 

OAB:83161, Augusto Carlos Fernandes Alves - OAB:SP - 83.161, 

Luiz Antônio Garibalde Silva - OAB:32.550 - SP, Waldemar Alves da 

Costa - OAB:5798-S

 Certifico para os devidos fins, que o exequente foi intimada para, no 

prazo de 10 dias, manifestar no presente feito, especialmente sobre o 

pedido de suspensão do processo de fls. 353/354 em virtude do 

falecimento de Dirce Nunes de Mendonça e nada apresentou aos autos, 

até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52704 Nr: 2325-94.2014.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magali Santiago Galiza de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13260 Nr: 1761-28.2008.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magali Santiago Galiza de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT, Bruno Costa Rampini - OAB:3346-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000807-13.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES REGO DE PAULA (AUTOR(A))

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000807-13.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): EURIPEDES REGO DE PAULA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária em que a parte 

autora pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural 

em face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Citada, a autarquia 

previdenciária apresentou contestação. Em seguida, a parte autora 

apresentou impugnação a contestação. Vieram-se os autos conclusos. É 

o relato. Decido. Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, 

declaro o feito saneado e como pontos controvertidos, fixo a 

comprovação do tempo de efetivo exercício de atividade rural no período 

de carência exigido legalmente. Defiro a produção de prova testemunhal 

conforme requerido pelas partes, frisando que de acordo com o artigo 455 

do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

arrolada do dia, da hora e local da audiência designada. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 11 de dezembro de 2018, às 

12h30mim (horário oficial do estado de mato grosso). Fixo o prazo de 15 
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dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas. Às providências 

para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010045-68.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA (ADVOGADO(A))

JOSE ALVES QUEIROZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO GIACOMELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010045-68.2017.8.11.0059. EXEQUENTE: JOSE ALVES QUEIROZ 

EXECUTADO: LUIZ ANTONIO GIACOMELLI Conforme certidão de fl. 16, a 

parte executada não foi encontrada no endereço informado na inicial, 

razão pela qual determino a intimação da parte exequente para, no prazo 

de 10 dias, fornecer novo endereço do executado. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-59.2010.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DARCIONI DA SILVA GASPARETO (REQUERENTE)

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

ANDRE BINOTTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010055-59.2010.8.11.0059. REQUERENTE: DARCIONI DA SILVA 

GASPARETO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Verificando nos autos 

a inércia do advogado da parte autora para juntar aos autos procuração 

com poderes específicos objetivando o levantamento de depósito judicial, 

intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento ao feito. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-19.2013.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON PEREIRA DE ABREU (REQUERENTE)

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

PATRICIA PINHEIRO DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010025-19.2013.8.11.0059. REQUERENTE: WELSON PEREIRA DE ABREU 

REQUERIDO: BANCO BMG, PATRICIA PINHEIRO DA SILVA - EPP 

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-36.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

VALDELICIO DOS SANTOS NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000077-36.2017.8.11.0059. REQUERENTE: VALDELICIO DOS SANTOS 

NUNES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VALDELICIO DOS SANTOS 

ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por 

danos morais com tutela de urgência em face de TELEFONICA BRASIL 

S.A, ambos qualificados nos autos. Durante o tramite processual, 

verifica-se que as partes entabularam acordo. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato. Decido. Assim, tendo em vista que a ação versa 

sobre direitos disponíveis e que as cláusulas aparentam regularidade, 

HOMOLOGO o acordo entabulado para que surta os efeitos jurídicos e, 

nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do NCPC, extingo o processo com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000808-95.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BATISTELA (AUTOR(A))

ITIEL GOMES COSTA (ADVOGADO(A))

RHANDELL BEDIM LOUZADA (ADVOGADO(A))

ADRIANO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILISBERTO SILVA DOS REIS (RÉU)

DORIVAN RODRIGUES JORGE (RÉU)

ELIZABETE DA SILVA (RÉU)

DAYANE MAURICIO SOARES (RÉU)

HAROLDO MARTINS DOS SANTOS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO ATOS ORDINATÓRIOS Nos termos da 

Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono os autos a fim 

de intimar o advogado da parte autora para que providencie o pagamento 

das diligências dos (a) oficiais (a) de Justiça, a fim de possibilitar o 

cumprimento dos mandados nos seus respectivos endereços dos 

requeridos, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000808-95.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BATISTELA (AUTOR(A))

ITIEL GOMES COSTA (ADVOGADO(A))

RHANDELL BEDIM LOUZADA (ADVOGADO(A))

ADRIANO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILISBERTO SILVA DOS REIS (RÉU)

DORIVAN RODRIGUES JORGE (RÉU)

ELIZABETE DA SILVA (RÉU)

DAYANE MAURICIO SOARES (RÉU)

HAROLDO MARTINS DOS SANTOS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO ATOS ORDINATÓRIOS Nos termos da 

Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono os autos a fim 

de intimar o advogado da parte autora para que providencie o pagamento 

das diligências dos (a) oficiais (a) de Justiça, a fim de possibilitar o 

cumprimento dos mandados nos seus respectivos endereços dos 

requeridos, no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87551 Nr: 7799-41.2017.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DJOP, ACOdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 Agendada a data para coleta de material genético das partes, a 

requerente acostou ao feito manifestação, por meio da qual informou que 

mudou-se para o município e Comarca de Tangará da Serra/MT, razão pela 

qual não poderia comparecer na data e horários aprazados.

Diante disso, suspendo o ato outrora agendado e oportunizo à parte 

requerida manifestação quanto ao pedido contido na referência 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42379 Nr: 2107-37.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca Rodrigues Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT, 

TIAGO DA SILVA MACHADO - OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação CívelAutor: Maria Francisca Rodrigues CarvalhoRéus: Instituto 

Nacional do Seguro Social.Autos n. 2107-37.2012.811.0059 (código 

42379)Aqui se tem ação em que Maria Francisca Rodrigues Carvalho 

pretendeu obtenção de prestação previdenciária em face de Instituto 

Nacional do Seguro Social.Foi prolatada sentença com que se concedeu o 

pedido, consistente em que o réu pague à autora valores relativos a 

salário maternidade. Mas, a parte autora apresentou Embargos de 

Declaração, dizendo que a decisão incidiu em contradição, pois teria dito 

que o parto ocorreu em 1º/3/2011, sendo que, segundo a autora, teria 

ocorrido em 9/8/2010.Decido.(...) É que a sentença foi publicada em 

audiência e, nesses casos, o prazo para recursos inicia-se no primeiro dia 

útil seguinte à solenidade. Veja-se, inclusive, que há, na ata, a assinatura 

do advogado, ata esta onde foi lavrada a sentença.Assim, não é 

admissível a alegação da parte autora quando diz não ter sido intimada da 

sentença.Por esse viés, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.Contudo, é evidente que as trocas nas datas deveu-se a 

erro material. O erro material não transita em julgado, pois trata-se de 

circunstância reconhecida expressamente na decisão, mas em 

dissonância com os fatos ou direito reconhecidos pelo próprio julgador na 

sentença. A razão para que o erro material não estar submetido à coisa 

julgado é o fato de que, se o julgador reconhece um fato ou um direito 

demonstrados no processo, não poderia decidir, ao final, contrário a esse 

fato ou esse direito.No caso dos autos, se o julgador decidiu que o salário 

mínimo teria como referência a data do parto, não poderia dizer que esta 

data seria 1º/3/2011, pois, o parto deu-se em 9/8/2010, conforme certidão 

de nascimento juntada aos autos.Por isso, modifico a sentença para, onde 

se lê: “no valor mensal de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do parto, 

isto é, 01/03/2011”, leia-se: “no valor mensal de 1 salário mínimo, vigente 

na data do parto, isto é, 9/8/2010”.Porto Alegre do Norte (MT), 18 de abril 

de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000808-95.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BATISTELA (AUTOR(A))

ITIEL GOMES COSTA (ADVOGADO(A))

RHANDELL BEDIM LOUZADA (ADVOGADO(A))

ADRIANO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILISBERTO SILVA DOS REIS (RÉU)

DORIVAN RODRIGUES JORGE (RÉU)

ELIZABETE DA SILVA (RÉU)

DAYANE MAURICIO SOARES (RÉU)

HAROLDO MARTINS DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000808-95.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ODAIR BATISTELA, ADRIANO BATISTA DA SILVA RÉU: 

DORIVAN RODRIGUES JORGE, FILISBERTO SILVA DOS REIS, HAROLDO 

MARTINS DOS SANTOS, DAYANE MAURICIO SOARES, ELIZABETE DA 

SILVA ODIR BATISTELA e ADRIANO BATISTA DA SILVA propuseram 

ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência em face 

de DORIVAN RODRIGUES JORGE, FILISBERTO SILVA DOS REIS, 

HAROLDO MARTINS DOS SANTOS, DAYANE MAURÍCIO SOARES e 

ELIZABETE DA SILVA. Em síntese, os autores aduziram serem 

proprietários de 16 lotes, localizados no loteamento Vila Progresso, do 

município de Porto Alegre do Norte/MT. Sustentaram que, em agosto de 

2016, tomaram conhecimento de que haviam sido vítimas de invasão, 

razão pela qual registraram tal ocorrência junto à Delegacia de Polícia. 

Registraram que apesar da intervenção policial, as invasões persistem até 

os dias atuais, razão pela qual postularam pela concessão de liminar 

possessória. É o relatório. Fundamento e decido. O artigo 561, do Código 

de Processo Civil estabelece: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” 

Neste viés, o artigo 562 do alusivo códex legal institui que, acaso restar 

comprovado, em análise sumária, o preenchimento dos requisitos supra, o 

magistrado deferirá a expedição de mandado liminar de reintegração de 

posse, caso contrário, designará audiência de justificação prévia. Assim, 

compulsando os autos, constata-se que inexiste demonstração verossímil 

do preenchimento integral dos requisitos legais. Destarte, para melhor 

subsidiar os argumentos lançados na exordial, bem assim eventual 

acolhimento do pleito, designo audiência de justificação para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 14h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecimento à solenidade, ficando, 

desde já, advertida de que o prazo para apresentação de contestação é 

de 15 (quinze) dias, fluindo a partir da intimação da decisão que 

deferir/indeferir a medida liminar, consoante disposição contida no artigo 

564, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimem-se a parte 

autora por intermédio de seu patrono constituído, observando-se que 

poderá comprovar o alegado mediante prova documental e testemunhal. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 25 de 

setembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000907-65.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ANTONIO GONCALVES (AUTOR(A))

ANDRE LUIS DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000907-65.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): IVO ANTONIO GONCALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Preliminarmente, considerando a condição econômico-financeira da parte 

autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo 

Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora pediu antecipação da 

tutela consistente em que o réu conceda desde logo a aposentadoria. 

Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece que não será 

concedida antecipação de tutela quando há risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. É o caso destes 

autos, pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já recebidos. Essa conclusão fica ainda mais evidente quando se 

constata que a autora é pessoa economicamente hipossuficiente, como se 

percebe pelo fato de ela ter pedido assistência judiciária gratuita. Ademais, 

compulsando os autos, embora a parte autora tenha instruído a inicial com 

alguns documentos que possam denotar o início de prova material, para a 

concessão do benefício pleiteado nestes autos é necessária a produção 

de prova testemunhal para reforçar a prova documental apresentada. 
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Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a 

finalidade de antecipar a concessão da aposentadoria. Finalmente, 

esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

do autor na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 29 de novembro de 2018, às 16h30min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais 

afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos 

em até quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 

357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão independente de 

intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se 

a parte ré mediante remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 26 de 

setembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000863-46.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

JOSE NORBERTO GRANDER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA DOS SANTOS CABRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000863-46.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARCIO RODRIGUES RAMOS REQUERIDO: AMANDA DOS 

SANTOS CABRAL Aqui se tem ação de guarda, cumulada com pedido de 

guarda provisória, ajuizada por MÁRCIO RODRIGUES RAMOS em face de 

AMANDA DOS SANTOS CABRAL. O requerente aduziu ter vivido em união 

estável com a requerida no período compreendido entre 15/12/2012 a 

07/05/2017, advindo deste relacionamento um filho, nascido em 

20/02/2014, de nome Pedro Jorge dos Santos Ramos. O autor aduziu que 

após o término da união, com a mudança da ré para a cidade de 

Cuiabá/MT, passou a exercer a guarda fática do filho do casal, 

sustentando possuir melhores condições para empreender cuidados em 

favor do infante. Diante de tais asserções, o autor postulou pela 

concessão de guarda provisória em seu favor. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De proêmio, destaca-se que é caso de 

deferimento da liminar pleiteada. No caso em apreço, ao menos em uma 

análise perfunctória, verifica-se que o requerente possui condições que 

lhe são favoráveis para o deferimento da guarda provisória do infante em 

seu favor. É cediço dizer que o princípio norteador do Estatuto da Criança 

e do Adolescente é o do melhor interesse do menor, diante disso, do 

perscrutar do caderno processual, denota-se que o requerente já vem 

exercendo a guarda de fato do menor. Não havendo notícias ou fatos que 

desabonem a conduta da parte requerente, ou ocorrências que indiquem 

que a parte autora não empreende os melhores e necessários cuidados 

ao infante. Outrossim, sabe-se que a alteração da guarda de menor só é 

medida excepcional, devendo-se aferir caso a caso com máxima cautela, 

porquanto só se justifica quando comprovada a situação de risco 

enfrentada pelo menor no local em que se encontra. Deste modo, 

consoante salientado anteriormente, ao menos em uma análise primária, 

constata-se que o menor não estão em situação de risco, de modo que é 

justificável a manutenção da guarda em favor do genitor. Dessa forma, 

ante a presença dos requisitos contidos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam a verossimilhança das alegações e o risco ao 

resultado útil do processo, bem assim com esteio nos artigos 1.584, §1º 

do Código Civil cumulado com o artigo 33, §1º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, DEFIRO A LIMINAR DE GUARDA PROVISÓRIA DO MENOR 

PEDRO JORGE DOS SANTOS RAMOS em favor de MÁRCIO RODRIGUES 

RAMOS, mediante assinatura de termo de guarda a ser expedido pela 

Secretaria deste Juízo. FRISANDO QUE A EXPEDIÇÃO E RETIRADA DO 

TERMO DE GUARDA FICAM CONDICIONADOS À DEMONSTRAÇÃO DO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO, QUE DEVERÁ 

OCORRER EM 15 (QUINZE) DIAS. Cumprida a determinação supra, 

DETERMINO: - expeça-se ofício à equipe multidisciplinar da Comarca para 

que elaborem estudos psicossociais na casa do requerente, devendo o 

objeto de tais estudos ser a averiguação da situação familiar, as 

condições de higiene da casa, os laços existentes entre a parte autora e o 

menor, a situação escolar do infante, dentre outras informações que as 

profissionais julgarem pertinentes; - lavratura do termo de guarda 

provisória e a respectiva intimação da parte requerente para assina-lo; - 

designo audiência de conciliação e mediação para o dia 26 de fevereiro de 

2019, às 12h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecimento à audiência, devendo o 

mandado conter apenas os dados necessários ao postulante e à 

audiência, não podendo ser-lhe encaminhada cópia da petição inicial, nos 

termos do artigo 695, §1º do Código de Processo Civil, ficando à ré, 

porém, assegurada a consulta ao processo a qualquer momento. Frise-se 

que a citação deverá ocorrer até o dia 05/02/2019, devendo o Oficial de 

Justiça advertir o citando de que, acaso reste infrutífera a conciliação, a 

contestação deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização da audiência, exceto em casos de suspensão do processo, 

nos moldes do artigo 694, parágrafo único, do CPC. Ressalto, por 

oportuno, que ambas as partes deverão estar acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos, tal como prevê o artigo 695, §4, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Em 

tempo, acaso não sejam recolhidas as guias de custas e taxas de 

distribuição dentro do prazo assinalado por este Juízo, volvam-me os 

autos conclusos para extinção do feito. Porto Alegre do Norte/MT, 25 de 

setembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000934-48.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDINA BARBOSA BARROS LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000934-48.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): VILMAR PEREIRA LIMA RÉU: OSVALDINA BARBOSA BARROS 

LIMA Aqui se tem ação de partilha de bens, proposta por VILMAR PEREIRA 

LIMA em face de OSVALDINA BARBOSA BARROS LIMA. Preliminarmente, 

defiro ao requerente os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do 

artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

designo audiência para o dia 08 de novembro de 2018, às 13h30min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se a parte ré para 

comparecimento à audiência, devendo o mandado conter apenas os 

dados necessários ao postulante e à audiência, não podendo ser-lhe 

encaminhada cópia da petição inicial, nos termos do artigo 695, §1º do 

Código de Processo Civil, ficando à ré, porém, assegurada a consulta ao 

processo a qualquer momento. Nos termos do artigo 695, §2º do Código 

de Processo Civil, a citação, que deverá ser feita exclusivamente na 

pessoa do réu, deverá ocorrer até o dia 16/10/2018 e o senhor oficial de 

justiça deverá intimar o citando de que deverá comparecer à audiência 

acompanhado de advogado ou, se não tiver condições de contratar um, 

diligenciar junto a Defensoria Pública. Ademais, no mesmo ato, o senhor 

oficial de justiça deverá intimar o citando de que, se não houver acordo 

entre as partes na audiência, ele terá o ônus de apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias a contar do dia em que se realizar a audiência, 

salvo se as partes decidirem adiar a realização da composição amigável. 

Porto Alegre do Norte/MT, 25 de setembro de 2018. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75301 Nr: 49-85.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Relanzalen Gomes Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 
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OAB:14175-A/MT

 Nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, abra-se vistas ao 

advogado do réu para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste.

Após, volvam-me os autos imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 100314 Nr: 2681-50.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL DE CONFRESA-MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel das Neves Souza Lima, Leandro 

Anunciação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Tendo em vista ter restado infrutífera a realização da audiência outrora 

agendada, redesigno a solenidade para o dia 05 de novembro de 2018, às 

15h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se mandado de intimação das vítimas.

Requisite-se à Cadeia Pública local a escolta dos acusados na data ora 

agendada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 105194 Nr: 5579-36.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raylan dos Reis Maciel, Igor Matheus Pereira 

Campos, vulgo "Zé Pequeno", Breno Felipe Pereira Campos, Denubes 

Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, Tiago Ferreira de Morais - OAB:22588/O

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

desfavor de Raylan dos Reis Maciel, Igor Matheus Pereira Campos, Breno 

Felipe Pereira Campos Matos e Denubes Rodrigues de Souza, pela prática, 

em tese, de delitos tipificados nos artigos 33, caput e, 35, caput, da Lei 

11.343/2006, cumulados com o artigo 69 do Código Penal.

De proêmio, determino que seja certificado o decurso de prazo para 

apresentação de defesa por Denubes Rodrigues de Souza, devendo, na 

sequência, ser promovido o desmembramento do feito com relação a este 

acusado.

Considerando que restou infrutífera a realização da audiência outrora 

agendada, redesigno a solenidade para o dia 04 de dezembro de 2018, às 

08h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público, a 

Defensoria Pública e os defensores dativos nomeados.

Expeça-se mandado de intimação para interrogatório aos acusados 

RAYLAN MACIEL e BRENO FELIPE, devendo, ainda, ser solicitada sua 

escolta à Cadeia Pública local. No caso de algum deles ter sido transferido 

para outro estabelecimento prisional, expeça-se o necessário para 

requisição e presença na audiência.

Expeça-se carta precatória para fins de intimação de IGOR MATHEUS, 

bem como a respectiva requisição a Penitenciária da Comarca de Água 

Boa/MT.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes.

Requisite-se a presença dos policiais militares arrolados pelo Ministério 

Público para serem ouvidos como testemunhas da acusação.

Sendo tudo cumprido, remetam-se os autos ao Ministério Público para que 

se manifeste quanto ao ofício 865/2018/DP – P.A.N, de lavra do Delegado 

de Polícia, imbricado à folha 269.

Finalmente, esclarece-se que, nesta data, este Juízo formulou pedido de 

anuência de vaga ao Juízo de Execução Penal da Comarca de Água 

Boa/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41704 Nr: 1099-38.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Carlos Canuto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Intimo a defesa, através de seu advogado, da expedição de carta 

precatória para comarca de Juara-MT para inquirir a testemunha 

(informante) Fabrício Ferreira dos Santos, arrolada pela acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34909 Nr: 1085-88.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Tomaz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Intimo a defesa, através de seu advogado, da expedição de duas cartas 

precatórias para a cidade de Juara-MT, sendo que uma é para 

interrogatório do denunciado no juízo deprecado e, a outra para intimação 

da audiência de instrução e julgamento nesta Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28094 Nr: 320-54.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio José Veloso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312

 Certifico que intimo o réu, via dje, para juntar os dados necessários (CPF, 

nº conta e agência)para restituir a fiança determinada na sentença de 

ref.113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42804 Nr: 1723-87.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEEDCORP PRODUÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE 

SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.R.F. COMERCIAL AGRICOLA LTDA- EPP, 

DALTON ROBERTO CAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noeli Ivani Alberti - 

OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Frange Júnior - 

OAB:6.218/MT

 INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para manifestarem no 

prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18545 Nr: 1464-16.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Gama Marinho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONDENO o requerido Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o 

benefício de aposentadoria rural por invalidez ao autor, no valor de 01 

(um) salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, desde 

a data da cessação do auxílio-doença, deduzidos eventuais períodos em 

que passou a receber este benefício após o ajuizamento da ação.Tendo 

em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR ao 

INSS que implante o benefício ora concedido, IMEDIATAMENTE, 

independentemente do trânsito em julgado, juntando nos autos 

comprovante do cumprimento de referido comando.Quanto às prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária pelo INPC no 

que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006 (09/2006 

em diante), que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91, a partir do 

vencimento de cada parcela, e juros de mora de mora segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação (art. 

1.º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).A 

correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal.ISENTA a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 

7.603/01.CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (valores devidos até a data desta sentença), nos termos da 

Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC.Não havendo recurso 

voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com 

o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20943 Nr: 1847-57.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzeni Moreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da determinação do acórdão de fl. 135, intime-se a Requerente para 

dar entrada no pedido do benefício junto ao INSS, no prazo de 30 dias, sob 

pena de extinção do processo.

Se comprovada a postulação administrativa, remetam-se os autos ao 

Requerido para se manifestar, no prazo de 90 (noventa) dias, caso 

contrário, tornem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145538 Nr: 2228-84.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderli Souza Borges, KKSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana Pereira S. Schumaher - 

OAB:216821/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Concessão de benefício assistencial proposta por 

Kauany Karilaynni Souza Fernandes, representada por sua genitora 

Vanderli Souza Borges, em face do Instituto Nacional de Seguro Social – 

INSS.

Durante o trâmite processual, a parte autora mudou de endereço, sendo 

então o presente feito remetido a esta Comarca, mediante decisão de 

declínio de competência.

Desta forma, o recebo e determino o seu regular processamento.

Analisando os atos já realizados, verifica-se que o feito está aguardando 

realização de estudo social, conforme já determinado às fls.21-verso.

Assim, OFICIE-SE à equipe multidisciplinar desta Comarca para, no prazo 

de 20 (vinte) dias, realizar na residência da autora estudo social sobre o 

caso, especialmente quanto a situação financeira da parte requerente e 

das demais pessoas que porventura residam na mesma residência.

 Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento, se for 

necessária, para o momento oportuno, após a conclusão dos trabalhos 

periciais, sendo que sobre o laudo pericial a ser encartado nos autos 

deverão se pronunciar as partes no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

evitando-se assim eventual prejuízo, eis que se trata de processo físico.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144544 Nr: 1659-83.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Eiji Tobisawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, Rogério Caetano de Brito - OAB:16.581

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de INTIMAR a defesa do Reeducando para 

se manifestar sobre o cálculo de pena encartado à fl. 499, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145188 Nr: 1988-95.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Placidio de Souza Cantuária

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora através de seu advogado Dr. Manoel da Rocha 

Costa para, nos termos da decisão a seguir, impugnar a contestação 

apresentada ás fls. 43/52, no prazo legal. ...Apresentada a Defesa, 

INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, apresente impugnação, 

no prazo de 10 (dez) dias.Caso contrário, certifique-se e devolvam os 

autos conclusos para deliberações.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136572 Nr: 2473-66.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Paulo Fontes da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MAYOLINO 

MONTECCHI - OAB:12124, Sergio Barros Alves de Lima - OAB:16747

 Intimar os advogados do réu, para que, retifiquem ou ratifiquem a defesa 

prévia apresentada às fls. 306, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34893 Nr: 949-73.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Sousa Meneses - ME, Paulo 

Henrique Sousa Meneses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para que se manifeste nos autos, uma vez que 

decorreu o prazo de suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39444 Nr: 238-97.2014.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Manoel Machado Pedroso, João Luiz Alves 

Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Martins do Vale, Osmar José Albert, 

Alberto Francisco Vasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carla Pacheco Dornelas - 

OAB:325.781/SP, Jean Dornelas - OAB:155388/SP, Thamy de 

Azambuja - OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO CAETANO DE BRITO 

- OAB:16.581

 Intimar o advogado da parte autora a recolher o preparo para distribuição 

da Carta Precatória, bem como a diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36548 Nr: 471-31.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Rezende Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cesar do Nascimento 

- OAB:16056

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada na denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado 

NILSON REZENDE SOARES, qualificado nos autos, como incurso na pena 

do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, nos termos do artigo 387 do Código de 

Processo Penal.Terceira fase: Pena DefinitivaNão concorrem causas de 

diminuição e aumento de penas, razão pela qual torno-a definitiva em 02 

(dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um 

no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato 

delituoso.REGIMECom fundamento no artigo 33, § 2.º e 3.º c/c artigo 59, III, 

do Código Penal, deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena no 

regime ABERTO. Substituição por pena restritiva de direitos: O artigo 44, 

incisos I, II e III, do Código Penal, preceitua que as penas restritivas de 

direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando 

aplicada pena não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não for reincidente em 

crime doloso e as circunstâncias judiciais indicarem que a substituição 

seja suficiente.Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

legais. Portanto, em observância aos artigos 44, § 2.º e § 3.º c/c 45 e 46 

do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por 

duas restritivas de direitos, por se configurar a melhor medida a ser 

aplicável na situação evidenciada, como forma de buscar resgatar o 

sentimento utilitário do agente, consistentes em:I)- prestação pecuniária de 

1 (um) salário mínimo, vigente à época de execução da pena, a entidade 

pública ou privada com destinação social; nos termos do artigo;II)- 

prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, atendendo ao 

disposto nos parágrafos 3.° e 4.° do artigo 46 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38053 Nr: 1910-77.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Figueira da Silva, Djaci da Costa Ferreira, DAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:16.921-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 38053

 Vistos.

Considerando que na data da oralidade realizada no dia 04/10/2018 às 

17h15min. (MT) houve queda de energia na comarca de São Félix do 

Araguaia – MT, ocasião em que restou impossibilitado a confecção e 

impressão do termo da audiência com o requerimento do autor, decido 

este por meio da presente decisão.

O Advogado dos autores pugnou pela oitiva da testemunha Joel Ferreira, 

sob o fundamento de o Requerente Lauro Figueira da Silva teria 

mencionado que este conhecia o estado de saúde do “de cujus” Antonio 

da Costa Figueira, com fundamento no art. 461, I do CPC.

INDEFIRO o pedido. O estado de saúde psicológico do Sr. Antonio a época 

do óbito deveria ter sido comprovado por prova documental, a saber 

laudo/exame médico.

Além disso, a oitiva do Sr. Joel Ferreira nada irá acrescentar nesse 

sentido, isto porque não tem capacidade técnica, já que não é médico ou 

profissional de saúde.

No mais, expeça-se ofício a Delegacia de Policia Civil de São Félix do 

Araguaia – MT para que informe sobre a instauração de inquérito policial 

para apurar o óbito do Sr. Antônio da Costa Figueira, e encaminhar as 

respectivas cópias.

 Sem prejuízo, cumpra-se a decisão proferida em audiência.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 05 de outubro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145129 Nr: 1954-23.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerly Joana Carbonera - 

OAB:17107/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145527 Nr: 2219-25.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina de Sousa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerly Joana Carbonera - 

OAB:17107/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145662 Nr: 2329-24.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josias Reis de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerly Joana Carbonera - 

OAB:17107/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145975 Nr: 2523-24.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luci Maria de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146107 Nr: 2590-86.2018.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSC, AGSCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Costa Batista - OAB:MT 

24731/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o 

presente feito, determinando a remessa dos autos a Comarca de Ribeirão 

C a s c a l h e i r a / M T ,  o b s e r v a d a  a s  a n o t a ç õ e s  e  b a i x a s 

necessárias.Intimem-se as partes acerca do conteúdo desta 

decisão.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se, 

expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13005 Nr: 1649-59.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Neto Gomes Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Requerida a execução complementar (fls. 224/227), foi determinada a 

intimação da autarquia requerida para, querendo, oferecer impugnação (fl. 
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247).

Em contínuo, a autarquia requerida manifestou-se nos autos concordando 

com os cálculos apresentados pela parte autora às fls. 237/243 (fl. 

247verso).

 Decido.

Considerando a concordância da autarquia requerida, homologo os 

cálculos da parte autora/exequente acostados aos autos às fls. 237/243.1

Nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), separadamente, referente ao valor 

destinado ao advogado a título de honorários sucumbenciais (R$: 

7.441,46).

 Quanto ao valor principal - parcelas no importe de R$ 66.635,79, referente 

aos valores em atraso, o valor de R$: 7.778,82, referente ao 13º salários, 

deste modo totalizando o valor de R$: 74. 414,61, determino a expedição 

de ofício requisitório (PRECATÓRIO) ao Excelentíssimo Presidente do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1° Região (art. 100, § 1º da CF c/c 

art. 535, §3.º, I, do CPC) em favor da parte autora/exequente, uma vez que 

o valor do débito excede a 60 (sessenta) salários mínimos.

Comunicado nos autos o depósito/pagamento do valor dos honorários 

sucumbenciais, expeça-se Alvará.

Informado o depósito/pagamento do PRECATÓRIO por aquele Tribunal, 

intime-se o exequente.

Após, tornem conclusos para extinção do feito pelo pagamento.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20383 Nr: 1282-93.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 I. ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam e, nos termos do 

art. 61 do CPP, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado CARLOS 

FERREIRA BARBOSA, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva, 

nos termos do dos artigos 107, IV c/c art. 109, IV, do Código Penal.II. 

Ciência ao Ministério Público.III. Após, certificado o trânsito em julgado 

arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias.IV. 

Cumpra-se, com URGÊNCIA, haja vista processo da Meta 02 do CNJ/2014.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52831 Nr: 4054-87.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA MACHADO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, para o fim de condenar o INSS a implantar o benefício de 

Aposentadoria Rural por Idade, no valor de um salário mínimo, em favor da 

parte autora IRACEMA MACHADO SILVA, com termo inicial em 16/09/2016 

(Data da Entrada do Requerimento administrativo – DER – fl. 42), com 

incidência de correção monetária, desde seus respectivos vencimentos, 

além de juros de mora calculados nos termos da Lei 11.960/09, este, a 

partir da citação, e o ABONO ANUAL de que trata o artigo 40 da Lei 

8.213/91, na forma do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, jul. 27/03/2018).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61898 Nr: 3399-81.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFANI LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Ante o exposto, tendo em vista que não houve alteração fática no 

contexto dos autos, indefiro o pedido da defesa e mantenho a prisão 

preventiva da denunciada por seus próprios fundamentos. Aguardem-se 

os autos em cartório o cumprimento da carta precatória de notificação 

pessoal da denunciada expedida à Comarca de Nova Xavantina/MT, 

devendo a Secretaria deste Juízo contatar o Juízo Deprecado e 

acompanhar o andamento da missiva pelo sítio do TJMT, caso necessário, 

atentando-se aos prazos. Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62435 Nr: 3686-44.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO-RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - OAB:

 Vistos.

Designo o dia 12 de novembro de 2018, às 12:45h. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13198 Nr: 294-82.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Célia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS, 

certifique-se a Secretaria deste Juízo a respeito da (in)ocorrência de 

eventual trânsito em julgado da sentença.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12649 Nr: 1153-35.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERES JOSE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 No que tange a certidão de REF. 12, remetam-se os autos ao INSS para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13542 Nr: 679-30.2007.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Borges de Carvalho

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 583 de 610



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josué Silva Marinho - 

OAB:108.703, Luciano Costa Silva - OAB:33.786/GO, MARCELO DA 

CUNHA MARINHO - OAB:12501-A/MT, Thiago Luz Pereira - 

OAB:33.785/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se a controvérsia existente acerca de eventual saldo 

remanescente, certifique-se a Secretaria deste Juízo a respeito do 

pagamento de RPV em valor atualizado, bem como o levantamento por 

meio de alvará judicial e os respectivos valores.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18820 Nr: 617-48.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Fátima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12.501-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o que mais consta dos autos, acolho a Impugnação à 

Execução apresentada pelo INSS, para fixar o valor executado nos exatos 

termos de sua impugnação à execução. Deixo de condenar o impugnado 

ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, 

ante a gratuidade da justiça.Translade-se cópia da presente aos autos 

principais. Requisite-se o pagamento (RPV), eventualmente em separado 

(parte e patrono) se acaso requerido.Antes da remessa para regular 

processamento, dê-se ciência ao INSS dos espelhos elaborados.Após, 

proceda-se ao necessário.Com a comprovação de depósito, expeça-se 

alvará de levantamento, devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, 

impulsionar o presente feito intimando a autarquia ré para ciência do 

referido alvará, em observância ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do 

CNJ. Após e com o pagamento do alvará, tornem conclusos para extinção. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12468 Nr: 976-71.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se o teor da manifestação da parte autora, oficie-se ao 

Instituto Requerido para imediata implantação do benefício, sob pena de 

multa diária a ser fixada oportunamente.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12239 Nr: 759-28.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Olivia Garcia Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se o teor do embargos de declaração opostos pela parte 

autora, certifique a Secretaria deste Juízo acerca da expedição dos 

devidos RPV's e de eventuais alvarás de levantamento, haja vista que a 

parte sustenta que não houve pagamento até a presente data.

 Após, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58323 Nr: 1913-61.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO QUARESMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se que a competência territorial (relativa) será 

automaticamente prorrogada caso o réu não alegue em preliminar de 

contestação (art. 65, CPC), indefiro o requerimento de REF 23, 

mantendo-se os autos neste Juízo.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30 de 

outubro de 2018, às 18h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12281 Nr: 803-47.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armindo Hoppe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se o teor do embargos de declaração opostos pela parte 

autora, certifique a Secretaria deste Juízo acerca da expedição dos 

devidos RPV's e de eventuais alvarás de levantamento, haja vista que a 

parte sustenta que não houve pagamento até a presente data.

 Após, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62725 Nr: 3835-40.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAP, ÍRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, comprovada a relação familiar pelos documentos acostados aos 

autos, ARBITRO o valor de 30% sobre o salário mínimo nacional, a título de 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS, com fundamento no art. 4° da Lei n. 5.478/68, 

especialmente pela INEXISTÊNCIA de elementos concretos a respeito da 
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renda do alimentante, além de 50% de despesas extraordinárias, 

devidamente comprovadas pela parte beneficiária. OS PAGAMENTOS 

DEVERÃO SER FEITOS ATÉ O DIA DEZ DE CADA MÊS em conta bancária 

a ser informada pela própria parte autora.SECRETARIA: CONSTAR DO 

MANDADO DE INTIMAÇÃO A CONTA BANCÁRIA FORNECIDA.Cite(m)-se 

o(a)(s) requerido(a)(s) e intimem-se as partes para comparecerem à 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do art. 334, caput, do Novo 

CPC, que se realizará em data designada pelo setor de conciliação.Não 

havendo audiência ou autocomposição, o(a)(s) réu(ré)(s ) 

poderá(poderão) oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo será a data prevista no art. 335, do Novo CPC. O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial.Ressalte-se que o não comparecimento injustificado do(a)(s) 

autor(a)(s) ou do(a) réu(ré)(s) à audiência designada é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, aplicando-se multa de 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos 

termos do art. 334, §8º, do Novo CPC.Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12241 Nr: 761-95.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Julieta Pinto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Aguardem-se os autos em cartório o deslinde do feito apenso de código 

16985 (pagamento de RPV e expedição de alvará).

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12229 Nr: 750-66.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Aguardem-se os autos em cartório o pagamento das RPV's constantes 

dos autos apensos (código 30290).

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30290 Nr: 230-96.2012.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS - 

OAB:1662135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 Vistos.

 Considerando-se a assinatura da requisição por este Juízo, com a 

comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, devendo a 

SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito intimando a 

autarquia ré para ciência do referido alvará, em observância ao disposto 

no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47743 Nr: 1425-43.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO RIBEIRO ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Aguardem-se os autos em cartório a realização da solenidade designada 

para o próximo dia 30 de outubro.

 Atente-se a Secretaria ao cumprimento dos atos processuais 

necessários.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49583 Nr: 2322-71.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para manifestação acerca do laudo psicossocial 

juntado aos autos. Inexistindo requerimentos, deverão apresentar 

alegações finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela 

parte autora.

 Por fim, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se, observando-se a intimação pessoal do INSS com remessa 

dos autos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34665 Nr: 1522-48.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIANA MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12255 Nr: 775-79.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Maria de Jesus, Josivaine Maria Marcelino de 

Jesus, Jenerson Marcelino de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B, Fernanda Baptista Jarros - OAB:6255-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30415 Nr: 386-84.2012.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio Lunkes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Inicialmente, intime-se o advogado Dr. Arnaldo para juntar aos 

autos o instrumento de mandato outorgado por Inácio Lunkes a fim de 

regularizar a representação processual, o que deverá ser feito no prazo 

de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, 1) NOMEIO o Dr. Mário Victor Barini Perini 

– CRM/MT 4939, médico atuante nesta Comarca, com endereço 

profissional na Clínica da Família (Av. Central, n. 497, Centro, 

Querência/MT, CEP 78643-000, Telefone (66) 3529-2105), para realizar o 

exame pericial solicitado pelas partes, independentemente de 

compromisso, fixando desde já o prazo de

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31672 Nr: 457-52.2013.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELASMA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Requisição assinada nesta data. Dê-se ciência dos espelhos ao INSS.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17721 Nr: 911-37.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:

 Vistos.

 Requisição assinada nesta data. Dê-se ciência dos espelhos ao INSS.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43720 Nr: 2406-09.2016.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Barbosa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Requisição assinada nesta data. Dê-se ciência dos espelhos ao INSS.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35231 Nr: 219-62.2015.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANFREDO AUGUSTO DESSBESSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Requisição assinada nesta data. Dê-se ciência dos espelhos ao INSS.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13134 Nr: 224-65.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Requisição assinada nesta data. Dê-se ciência dos espelhos ao INSS.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13130 Nr: 220-28.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Moura da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA VELLOSO 

CRUZ (procuradora federal) - OAB:

 Vistos.

 Requisição assinada nesta data. Dê-se ciência dos espelhos ao INSS.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13266 Nr: 373-61.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Cabianca Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josué Silva Marinho - 

OAB:108.703, MARCELO DA CUNHA MARINHO - OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Requisição assinada nesta data. Dê-se ciência dos espelhos ao INSS.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61182 Nr: 3061-10.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSR, JSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 
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PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

 Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, 

do Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da 

justiça. Anote-se.

Pois bem.

Pretende a parte autora decisão liminar para determinar a imediata 

rescisão do contrato, a repetição do indébito no valor que entende devido, 

reembolso de valores e arbitramento de multa diária caso não venha a ser 

cumprida as referidas exigências.

Ora, tratando-se de matéria que se confunde com o próprio mérito da ação 

principal, não cabe a este Juízo a sua apreciação, sob pena de atropelar a 

marcha processual.

 Sendo assim, por ora, INDEFIRO a tutela vindicada.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34416 Nr: 1370-97.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIANO JOSÉ TELLES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Requisição assinada nesta data. Dê-se ciência dos espelhos ao INSS.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32876 Nr: 176-62.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA CORREIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Requisição assinada nesta data. Dê-se ciência dos espelhos ao INSS.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40659 Nr: 762-31.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Requisição assinada nesta data. Dê-se ciência dos espelhos ao INSS.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31325 Nr: 107-64.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSI HARDTKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Requisição assinada nesta data. Dê-se ciência dos espelhos ao INSS.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19053 Nr: 849-60.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLÁRIO MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Requisição assinada nesta data. Dê-se ciência dos espelhos ao INSS.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17178 Nr: 365-79.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Requisição assinada nesta data. Dê-se ciência dos espelhos ao INSS.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15357 Nr: 1321-66.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albery Zanella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Requisição assinada nesta data. Dê-se ciência dos espelhos ao INSS.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15136 Nr: 1103-38.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvan Rodrigues Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Requisição assinada nesta data. Dê-se ciência dos espelhos ao INSS.

 Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42405 Nr: 123-63.2017.811.0052

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdC, JBN, LBdSC, NBdSdP, WBdS, RDABDS, 

WT, AFP, ACGGC, VBDSV, CFV, NDST, YSR, HDSR, JAdS, LDSSLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Freitas Novais II - 

OAB:MT - 12052, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Vieira da 

Rocha - OAB:4.741 RO, Darlã Ebert Vargas - OAB:20.010-A MT, 

Lenine Póvoas de Abreu - OAB:17.120/MT, Lenine Póvoas de 

Abreu - OAB:OAB/MT 17.120, Natália Corrêa Puga da Silva - 

OAB:19.035/MT, Patrícia Naves Mafra - OAB:21.447/MT, Vinicius 

Cepil Coelho - OAB:17.487/MT

 (...) 5) DEFIRO a consulta ao sistema INFOJUD no intuito de encontrar os 

endereços atualizados dos réu ANTÔNIO CARLOS GARCIA GIMENES 

CHIARELLI, VANESSA BATISTA DA SILVEIRA VIEIRA e seu cônjuge 

CHARLIE FERREIRA VIEIRA.4.1) Caso o endereço encontrado seja o 

mesmo, INTIME-SE a PARTE AUTORA para se manifestar, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS.4.2) Caso o endereço seja diverso, CITE-SE, pelo 

correio (art. 246, I, do CPC), os réus ANTÔNIO CARLOS GARCIA GIMENES 

CHIARELLI, VANESSA BATISTA DA SILVEIRA VIEIRA e seu cônjuge 

CHARLIE FERREIRA VIEIRA, para, querendo, apresentar resposta à 

petição inicial, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, do contrário serão 

aplicados os efeitos da revelia.6) CITE-SE, pelo correio (art. 246, I, do 

CPC), o réu APOLO FREITAS POLEGATO para, querendo, apresentar 

resposta à petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob os efeitos da 

revelia.7)EXPEÇAM-SE ofícios para o DETRAN/MT, o Cartório do 2º Ofício 

de Notas de Rio Branco-MT e ao Cartório do 2º Ofício de Notas de Porto 

Esperidião-MT, para que desconsiderem os ofícios enviados anteriormente 

e não prestem as informações requisitadas na decisão anterior.8) Caso as 

informações referidas no item anterior já tenham sido prestadas, 

DETERMINO que a Secretaria não as junte nos autos, ou, se já juntadas, 

sejam desentranhadas.9) INTIMEM-SE AMBAS AS PARTES (inclusive os 

requeridos ANTÔNIO CARLOS GARCIA GIMENES CHIARELLI, VANESSA 

BATISTA DA SILVEIRA VIEIRA, CHARLIE FERREIRA VIEIRA e APOLO 

FREITAS POLEGATO), para, querendo, juntar aos autos, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, os documentos que entenderem pertinentes para a 

comprovação do direito alegado, SOB PENA DE PRECLUSÃO.10) 

Decorrido o prazo indicado no item anterior, as partes poderão se 

manifestar sobre os documentos juntados pela parte adversa, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS, INDEPENDENTE DE NOVA INTIMAÇÃO.11) Após, 

DÊ-SE VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO, em razão da existência de 

interesse de menores incapazes, nos termos do art. 178, II, do 

CPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41786 Nr: 1849-09.2016.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Miranda da Costa, João Batista Neto, Lourdes 

Batista da Silveira Contin, Neuza Batista da Silveira de Paula, Wilson 

Batista da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adilson Batista da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BORGES DE CAMPOS - 

OAB:7982, Lenine Póvoas de Abreu - OAB:OAB/MT 17.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 41786

Vistos etc.,

Diante da decisão proferida nos autos de código 42405 que determinou o 

normal prosseguimento deste feito, determino que:

1. INTIME-SE a INVENTARIANTE para prestar as primeiras declarações, NO 

PRAZO DE 20 (VINTE DIAS), nos termos do que dispõe o artigo 620 do 

CPC, sob pena de sua remoção do encargo, nos termos do art. 622, I, do 

CPC.

2. INTIME-SE a INVENTARIANTE para, querendo, se manifestar quanto ao 

pedido formulado por VERÔNICA DE LIMA CALASSARA de fls. 35 e 

seguintes, NO PRAZO DE 15 (QUINZE DIAS), em consonância ao disposto 

no art. 10, do CPC.

3. Apresentadas as primeiras declarações pela inventariante, CITEM-SE:

3.1) o/a cônjuge/companheiro(a);

3.2) os demais herdeiros e os legatários;

3.3) a Fazenda Pública (União, Estado e Município)

3.4) o Ministério Público, caso haja herdeiros incapazes ou ausentes;

3.5) testamenteiro, se houver testamento (art. 626 do CPC).

4. Concluídas as citações, VISTA ÀS PARTES para se manifestarem sobre 

as primeiras declarações, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

627 do CPC).

5. CUMPRA-SE, expedindo necessário.

6. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30685 Nr: 536-52.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justíça Pública de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Varlei da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Processo nº. 536-52.2012.811.0052 – Código: 30685

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de VARLEI DA SILVA PEREIRA.

 De acordo com o cálculo de fl. 37, a pena se esgotou no dia 25/09/2014.

Diante da ausência de informações de descumprimento das condições 

impostas às fl. 26, o MP pugnou pela extinção da punibilidade (fl. 61).

Pois bem.

 Diante do integral cumprimento da pena imposta, com base no artigo 202 

da Lei de Execução Penal, DECLARO EXTINTA A PUNILIBIDADE do 

reeducando VARLEI DA SILVA PEREIRA.

Transitada em julgado, oficie-se ao TRE, ao Gerente de Informação Cível e 

Criminal e ao Papiloscopista da Polícia Federal, comunicando o 

cumprimento integral da pena.

Após, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32608 Nr: 1070-59.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Rio Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Souza Rodrigues, Erci de Souza 

Ferreira, Leandro Silva de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo n.º 1070-59.2013.811.0052 – Código: 32608 SENTENÇA 

Cuida-se de persecução penal iniciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra RONEY DE SOUZA RODRIGUES, ERCI 

DE SOUZA FERREIRA e LEANDRO SILVA DE MORAES, já qualificados, 

pelos crimes descritos nos artigos 354 e 331, ambos do Código Penal. A 

denúncia foi recebida no dia 29 de agosto de 2014 (fl. 45) e os acusados, 

citados (fls. 54/55 e 67), apresentaram resposta escrita à acusação (fls. 

57 e 78). Encerrada a instrução processual, o MINISTÉRIO PÚBLICO (fls. 

137/139) e as defesas (fls. 140/144 e 147/150) apresentaram memoriais 

finais. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DA PRESCRIÇÃO De 
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proêmio, ressalto que incidiu no caso sub judice a prescrição da 

pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública, que pode e deve ser 

reconhecida de ofício pelo Magistrado, a teor do que dispõe o art. 61, do 

Código de Processo Penal. DISPOSITIVO Isso posto, RESOLVO O MÉRITO 

e JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA 

ESTATAL para, com base no artigo 107, inciso IV, EXTINGUIR A 

PUNIBILIDADE de RONEY DE SOUZA RODRIGUES, ERCI DE SOUZA 

FERREIRA e LEANDRO SILVA DE MORAES em relação aos crimes lhes 

imputados. ISENTO de custas processuais. REVOGO a decisão de fls. 

151, que determinou a digitalização/virtualização do presente feito, em 

face da orientação da Corregedoria Geral de Justiça – CGJ exarada no 

termo de correição da Comarca de Rio Branco/MT em 16/03/2018. Com 

base no art. 303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos processuais 

efetivamente praticados, FIXO os honorários advocatícios em 9 URH, que 

perfazem a quantia de R$ 8.068,56 (oito mil e sessenta e oito reais e 

cinquenta e seis centavos). EXPEÇA-SE a respectiva certidão de 

nomeação em nome do advogado Dr. MARCELO VIARO BARROSO, 

OAB/MT 13.290-A. Transitada em julgado esta SENTENÇA, o que deverá 

ser certificado pela Sr. Gestor Judiciário, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias do presente feito e em seguida, ARQUIVEM-SE os 

autos. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12820 Nr: 660-06.2010.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Silvestre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Casto da Silva - 

OAB:18158/MT

 Processo n.º 660-06.2010.811.0052 – Código: 12820 SENTENÇA 

Cuida-se de persecução penal iniciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra DANIEL SILVESTRE DA SILVA, já 

qualificado, pelos crimes descritos no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, 

e no art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A 

denúncia foi recebida no dia 28 de novembro de 2010 (fl. 54) e o acusado, 

citado (fls. 56/57), apresentou resposta escrita à acusação (fl. 63). 

Encerrada a instrução processual (fl. 84), o MINISTÉRIO PÚBLICO (fls. 

88/93) e a defesa (fls. 104/110) apresentaram memoriais finais. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DA PRESCRIÇÃO DOS CRIMES De 

proêmio, ressalto que incidiu no caso sub judice a prescrição da 

pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública, que pode e deve ser 

reconhecida de ofício pelo Magistrado, a teor do que dispõe o art. 61, do 

Código de Processo Penal. Com efeito, dispõe o art. 109, do Código Penal, 

in verbis: DISPOSITIVO Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para, 

com base no artigo 107, inciso IV, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE de DANIEL 

SILVESTRE DA SILVA em relação aos crimes lhe imputados. ISENTO de 

custas processuais. REVOGO a decisão de fls. 120, que determinou a 

digitalização/virtualização do presente feito, em face da orientação da 

Corregedoria Geral de Justiça – CGJ exarada no termo de correição da 

Comarca de Rio Branco/MT em 16/03/2018. Com base no art. 303 da 

CNGC, na tabela da OAB e nos atos processuais efetivamente praticados, 

FIXO os honorários advocatícios em 2 URH, que perfazem a quantia de R$ 

1.793,01 (mil, setecentos e três reais e um centavo). EXPEÇA-SE a 

respectiva certidão de nomeação em nome do advogado Dr. CARLOS 

ROBERTO DOS SANTOS, OAB/MT 5.701-A. Transitada em julgado esta 

SENTENÇA, o que deverá ser certificado pela Sr. Gestor Judiciário, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias do presente feito e em 

seguida, ARQUIVEM-SE os autos. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11251 Nr: 577-24.2009.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaci Severino Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Processo nº. 577-24.2009.811.0052 – Código: 11251

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando as informações do ofício acostado às fls. 

108, DETERMINO a CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimação.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça CERTIFICAR, além do ato de 

ofício, se o réu possui condições financeiras de se defender no processo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33932 Nr: 796-61.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erci Ventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 DISPOSITIVOIsso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para, com base no 

artigo 107, inciso IV, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE de ERCI VENTURA em 

relação aos crimes lhe imputados. ISENTO de custas 

processuais.REVOGO a decisão de fls. 108, que determinou a 

digitalização/virtualização do presente feito, em face da orientação da 

Corregedoria Geral de Justiça – CGJ exarada no termo de correição da 

Comarca de Rio Branco/MT em 16/03/2018.DETERMINO que a arma e os 

petrechos a ela relacionados, apreendidos neste processo (itens “1” e “3” 

do Termo de Exibição e Apreensão de fl. 16) sejam encaminhados ao 

Exército, conforme art. 5º da Resolução 134/11-CNJ. DETERMINO a 

destruição do item “2” do auto de apreensão (fl. 16).Transitada em julgado 

esta SENTENÇA, o que deverá ser certificado pela Sr. Gestor Judiciário, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias do presente feito e em 

seguida, ARQUIVEM-SE os autos.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33492 Nr: 458-87.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Processo nº. 458-87.2014.811.0052 – Código: 33492

Vistos.

Cuida-se de persecução penal iniciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra JOSÉ ANTONIO DA SILVA, vulgo “ZÉ 

ANTONIO”, pela suposta prática do crime previsto no art. 168, §1º, inciso 

III, do Código Penal.

Encerrada a instrução processual, os autos vieram-me conclusos para 

sentença. Todavia, é de conhecimento geral que o acusado já é falecido, 

conforme notícia em anexo.

Diante do exposto, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e 

determino:

1- Traslade-se dos autos de código 33989 cópia da certidão de óbito do 

réu;

2- Após, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46067 Nr: 1928-51.2017.811.0052
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 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Marina Belandi Scheffer - OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte 

Junior - OAB:OAB/AC 2485, Vinicius de Figueiredo Teixeira - 

OAB:OAB 19680 DF, Wilson Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 28.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10300 Nr: 1247-62.2009.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Gonçalves Primo, Wemerson Douglas 

Gonçalves Tessinari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Pires Atala - 

OAB:6062/MT, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A, 

Marionely Araujo Viegas - OAB:2684/MT

 Diante do exposto e de tudo o mais que consta dos autos, JULGO 

ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para 

PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo 

Penal, os denunciados WEMERSON DOUGLAS GONÇALVES TESSINARI, 

vulgo “Tetei” e OSVALDO GONÇALVES PRIMO como incursos nas 

sanções do artigo 121, §2, IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal 

a fim de ser submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta 

Comarca. PROCEDA-SE com as intimações necessárias, observando-se 

as formalidades legais previstas no artigo 420 do CPP. EXPEÇA-SE o 

necessário e, preclusa a decisão de pronúncia, CERTIFIQUE-SE e me 

façam conclusos para as providências do art. 422 do CPP.P. R. I. C.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33019 Nr: 45-74.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 DISPOSITIVOIsso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para, com base no 

artigo 107, inciso IV, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE de NATALINO PEREIRA 

em relação ao crime lhe imputado. ISENTO de custas 

processuais.REVOGO a decisão de fls. 86, que determinou a 

digitalização/virtualização do presente feito, em face da orientação da 

Corregedoria Geral de Justiça – CGJ exarada no termo de correição da 

Comarca de Rio Branco/MT em 16/03/2018.DESTRUA-SE a faca descrita 

no termo de exibição e apreensão (fl. 16).Transitada em julgado esta 

SENTENÇA, o que deverá ser certificado pela Sr. Gestor Judiciário, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias do presente feito e em 

seguida, ARQUIVEM-SE os autos.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Rio Branco, 04 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32654 Nr: 1115-63.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR SIDNEY GOMES DOS 

SANTOS pelos crimes previstos no art. 129, §9º, e no art. 163, parágrafo 

único, inciso III, todos do CP, bem como, nos termos do art. 107, inciso IV, 

do CP, JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao crime previsto no 

art. 147 do CP. Resolvido o mérito, passo à individualização/fixação da(s) 

pena(s) – CRFB/88, art. 5º, XLVI -, à PENA TOTAL DEFINITIVA de 9 

(NOVE) MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.DO REGIME 

INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENAA pena deverá ser cumprida em 

REGIME INICIALMENTE ABERTO, visto que a pena é inferior a 4 (quatro) 

anos de detenção.DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADEConcedo ao 

réu o direito de recorrer em liberdade.DA SUBSTITUIÇÃO DA 

PENAPresentes os requisitos objetivos e subjetivos descritos no artigo 44 

do Código Penal, e valendo-se da regra disposta no § 2º, primeira parte, 

do citado artigo, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma pena 

restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade, a 

ser especif icada pelo juízo da execuçãoDISPOSIÇÕES 

COMUNSAtendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação 

econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO 

VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - CP, art. 60, caput e § 1º c/c art. 49 e §§ 

-, valor o qual deverá ser atualizado quando da execução e deve ser pago 

dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgada a sentença – CP, 

art. 50.CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais.REVOGO a decisão de fls. 138, que determinou a 

digitalização/virtualização do presente feito, em face da orientação da 

Corregedoria Geral de Justiça – CGJ exarada no termo de correição da 

Comarca de Rio Branco/MT em 16/03/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33195 Nr: 194-70.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lunaldo José Santos da Costa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR LUNALDO JOSÉ 

SANTOS DA COSTA FILHO pelo crime previsto no art. 129, §9º, do CP. 

Resolvido o mérito, passo à individualização/fixação da(s) pena(s) – 

CRFB/88, art. 5º, XLVI -, fazendo-a de acordo com as conclusões suso – 

CPP, art. 387, I a III; CP, arts. 59, 60 -, cuja “pena-base será fixada 

atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão 

consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as 

causas de diminuição e de aumento” - CP, art. 68.:Ausentes causas de 

diminuição e causas de aumento de pena, FIXO A PENA FINAL EM 3 

(TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA 

PENAA pena deverá ser cumprida em REGIME INICIALMENTE ABERTO, 

visto que a pena é inferior a 4 (quatro) anos de detenção.DO DIREITO DE 

RECORRER EM LIBERDADEConcedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENAPresentes os requisitos objetivos e 

subjetivos descritos no artigo 44 do Código Penal, e valendo-se da regra 

disposta no § 2º, primeira parte, do citado artigo, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em 

prestação de serviço à comunidade, a ser especificada pelo juízo da 

execuçãoDISPOSIÇÕES COMUNSCONDENO o réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais, todavia, SUSPENDO sua exigibilidade no 

prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.Com base 

no art. 303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos processuais 

efetivamente praticados, FIXO os honorários advocatícios em 9 URH, que 

perfazem a quantia de R$ 8.068,56 (oito mil e sessenta e oito reais e 

cinquenta e seis centavos).EXPEÇA-SE a respectiva certidão de 

nomeação em nome do advogado Dr. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, 

OAB/MT 5.701-A.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32165 Nr: 627-11.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erlandes Lisboa da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Autos nº 627-11.2013.811.0052 - (Código 32165)

Vistos etc.,

Considerando o grande lapso temporal, DETERMINO a realização de novo 

cálculo de pena.

Após, dê-se VISTA ao Ministério Público para se manifestar.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-65.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LUSMAR ROSA DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RIO BRANCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000307-65.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $5,240.00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUSMAR ROSA DE 

PAULA Endereço: avenida independência, 853, vila maria, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE RIO BRANCO 

Endereço: Av. Cerejeiras, n. 90, VILA MARIA, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 Nome: LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME Endereço: Rua Arthur Francisco Xavier, n. 555, sala 02,, 

CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Senhor(a): LUSMAR 

ROSA DE PAULA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/11/2018 Hora: 08:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 5 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Márcia 

Kusther Preisigke Técnico Judiciário OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000308-50.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCOS LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000308-50.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $19,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

JAINE SILVA DOS SANTOS Endereço: ESTRADA RURAL, CORREGO DA 

ONÇA, ZONA RURAL, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a): JAINE SILVA DOS SANTOS A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/11/2018 Hora: 09:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 5 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Márcia 

Kusther Preisigke Técnico Judiciário OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000268-68.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCOS LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO A 

PETIÇÃO INICIAL com seus documentos (art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95). 

DEFIRO o pedido de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Quanto a 

INVERSÃO DO ÔNUS da prova, verifico que se trata de relação de 

consumo, em que a parte autora está em situação de hipossuficiência em 

relação à parte requerida. Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Quanto ao pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA, depreende-se dos termos da inicial e documentos apresentados 

que foram demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por 

todo exposto: INTIME-SE a parte RECLAMADA para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o deslocamento do posto de acordo com o projeto 

elabora pela reclamada, que está limitando a utilização do imóvel do 

reclamante, sob pena de MULTA DIÁRIA no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), acaso incida em descumprimento. DETERMINO que se designe, de 

acordo com a pauta do conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

intimando-se as partes com as seguintes advertências: REQUERENTE(S): 

caso deixe de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das 

audiências/atos o processo será extinto e a parte condenada nas 

despesas/custas, conforme art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. REQUERIDO(S): Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como 

será proferido julgamento, de plano, conforme art. 18, § 1º c/c art. 20, 

ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI 

Encontro, em Brasília-DF. CITE-SE a parte requerida a respeito da presente 

ação, nos termos do artigo 18 e incisos da Lei n. 9.099/95, bem como 

INTIMEM-SE as partes para participarem da audiência conciliatória, com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. Se infrutífera a tentativa de acordo, a parte 

requerida tem o PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A CONTAR DA AUDIÊNCIA 

CONCILIATÓRIA, para, querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, a fim de 

evitar os efeitos da revelia e julgamento antecipado do mérito (Enunciado 

n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso). 

O prazo para IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO e os documentos nela 

acostados é de 05 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa (Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal 

Única deste Estado de Mato Grosso). Por fim, tem-se que “a assistência 

obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase 

instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de 

conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, 

contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da 

juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de 

contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 

e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no XXI Encontro – 

Vitória/ES. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar 

qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – artigo 911 da CNGC - Judicial. Em atenção aos 

termos do artigo 917 e ss. da CNGC - Judicial, a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  a c i m a  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em MÃO 

PRÓPRIA (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no 

endereço, conforme artigo 909 da CNGC - Judicial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 045/2018-DF

 O Doutor RICARDO NICOLINO DE CASTRO , Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Ederaldo Lemes do Prado, matrícula 

2787, designado Gestor Judiciário, no período de 08/10/2018 a 17/10/2018 

estará de férias;

 RESOLVE:

DESIGNAR o servidor MARCOS GRANADO MARTINS, matricula 25310, 

analista judiciário, cargo efetivo, Judiciário PTJ, para exercer a Função de 

Gestor Judiciário, no período de 08/10/2018 a 17/10/2018, ferias do titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Rosário Oeste-MT, 02de outubro de 2018

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18923 Nr: 56-13.2007.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Berto Pasqual/ Sorveteria Flocos de Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de 

Lima-Procurador da Faz.Nacional - OAB:3212/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BERTO PASQUAL/ SORVETERIA FLOCOS 

DE NEVES, CNPJ: 03142353000114. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/01/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela UNIÃO 

em face de BERTO PASQUAL/ SORVETERIA FLOCOS DE NEVES, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

12402007666-91/2002.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 10.928,44 - Valor Atualizado: R$ 10.928,44 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Tendo em vista que a parte 

executada encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme se 

depreende dos autos, a parte exequente requer a expedição de citação 

editalícia, com o fito de dar regular prosseguimento ao processo.Pois bem. 

Estando presente a hipótese do art. 256, II, do Código de Processo Civil c/c 

art. 8º, IV da Lei n.º 6.830/1980, determino a citação por edital em nome da 

parte executada, com prazo de 20 (vinte) dias, nos moldes do art. 257, III 

do CPC.Decorrido o prazo de citação sem o comparecimento espontâneo 
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da parte requerida nos autos, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

Estadual para atuar na função de curadora especial, devendo os autos 

s e r e m  e n c a m i n h a d o s  a o  m e n c i o n a d o  ó r g ã o  p a r a 

manifestação.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS GRANADO 

MARTINS, digitei.

Rosário Oeste, 05 de outubro de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54330 Nr: 2370-19.2013.811.0032

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geralda Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Patrício dos Reis - 

OAB:4.366

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para fim de DECRETRAR o divórcio de OSVALDO MOREIRA 

DA SILVA e de GERALDA SANTOS DA SILVA.Por conseguinte, JULGO 

EXTINGO O PROCESSO com resolução do mérito e determino a expedição 

de ofício ao Cartório competente para a respectiva averbação do 

divórcio.Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.Sem custas.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67368 Nr: 1448-70.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Patrick Odorizzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 Vistos.

Considerando que a guia de execução penal estabeleceu o regime 

prisional aberto, bem como houve determinação de substituição da pena 

privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em 

prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade, e diante da 

situação econômica do apenado, de acordo com informações colhidas 

nesta audiência, tenho que as circunstâncias recomendam a modificação 

da prestação da prestação de serviços à comunidade por pena de multa, 

nos termos do que dispõe o art. 116 da LEP, e art. 44, § 2º do Código 

Penal.

 Dessa forma, além da prestação pecuniária no valor de um salario mínimo, 

deverá o apenado recolher a importância de dois salários mínimos a titulo 

de multa, a ser revertida em prol das entidades cadastradas junto à 

diretoria do Fórum.

 Outrossim, havendo concordância da defesa e Ministério Público, decreto 

a perda da fiança recolhida (a título de prestação pecuniária), e concedo o 

prazo de 30 (trinta) dias para o recolhimento da multa.

Vincule-se os valores aos autos pertinentes, decorrido o prazo de 30 

dias, havendo ou não comprovação de pagamento, remetam-se os autos 

ao Ministério Público com vista, para parecer.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79810 Nr: 396-68.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA HELENA DE SOUZA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CARVALHO 

FEITOSA - OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, determino a imediata intimação do Expert para atuar no feito, 

devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento, informando 

data para realização da respectiva perícia médica, para, em seguida 

apresentar laudo médico no prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo 

impreterivelmente a todos os quesitos apresentados nos autos.Com efeito, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

presença dos requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Com a 

chegada do laudo, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se 

sobre o laudo do perito do juízo, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às ProvidênciasANEXO - QUESITOS UNIFICADOS RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 FORMULÁRIO DE PERÍCIA 

HIPÓTESES DE PEDIDO DE AUXILIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ I - DADOS GERAIS DO PROCESSOa) Número do 

processob) Juizado/VaraII - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A)a) 

Nome do(a) autor(a)b) Estado civilc) Sexod) CPFe) Data de nascimentof) 

Escolaridadeg) Formação técnico-profissional III - DADOS GERAIS DA 

PERÍCIA a) Data do Exameb) Perito Médico Judicial/Nome e CRMc) 

Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha 

acompanhado o exame)d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM 

(caso tenha acompanhado o exame)IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) 

PERICIADO(A)a) Profissão declaradab) Tempo de profissãoc) Atividade 

declarada como exercidad) Tempo de atividadee) Descrição da atividadef) 

Experiência laboral anteriorg) Data declarada de afastamento do trabalho, 

se tiver ocorrido V- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES 

MÉDICO-PERICIAIS [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82033 Nr: 1785-88.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos. Trata-se de Ação para Concessão Aposentadoria por 

Idade (pescador) com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por CARMEM 

MARIA DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício previdenciário.Inicialmente, nos termos do 

art. 357 do Novo Código de passo a sanear o feito.Recebida a inicial, 

ocasião em que foi indeferida a antecipação de tutela à parte autora, lhe 

sendo concedido o benefício da Gratuidade de Justiça (Ref.4).Citada, a 

parte requerida apresentou contestação, em Ref.13. Impugnação à 

contestação, em ref.13.Na peça de defesa, a requerida alegou preliminar 

de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, 

da Lei Federal n. 8.213/91.Com efeito, insta salientar que a prescrição aqui 

arguida é aquela que não atinge o fundo de direito, ou seja, o direito ao 

recebimento do benefício previdenciário em tela, mas sim as prestações 

não reclamadas dentro de certo lapso de tempo, que vão prescrevendo 

em face da demora do beneficiário em requerê-las, especialmente porque 

atinente à relação de trato sucessivo.Nesse passo, considerando que a 

prescrição tem seu início a partir do vencimento de cada parcela, antes de 

tudo, faz-se necessário fixar a data do início do benefício, para só então, 

verificar a ocorrência ou não da prescrição. Sendo assim, tenho por mim 

que a preliminar alegada deverá ser apreciada com maior segurança no 

momento da prolação da sentença.Assim, não há preliminar a ser 

apreciada.Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos 
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processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela. Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

06 de fevereiro de 2019, às 17h10min [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80159 Nr: 599-30.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AGRIPINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos. Trata-se de Ação para Concessão Aposentadoria por 

Idade com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por MARIA AGRIPINA 

FERREIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício previdenciário.Inicialmente, nos termos do 

art. 357 do Novo Código de passo a sanear o feito.Recebida a inicial, 

ocasião em que foi indeferida a antecipação de tutela à parte autora, lhe 

sendo concedido o benefício da Gratuidade de Justiça (Ref.5).Citada, a 

parte requerida apresentou contestação, em Ref.13. Impugnação à 

contestação, em ref.15.Na peça de defesa, a requerida alegou preliminar 

de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, 

da Lei Federal n. 8.213/91.Com efeito, insta salientar que a prescrição aqui 

arguida é aquela que não atinge o fundo de direito, ou seja, o direito ao 

recebimento do benefício previdenciário em tela, mas sim as prestações 

não reclamadas dentro de certo lapso de tempo, que vão prescrevendo 

em face da demora do beneficiário em requerê-las, especialmente porque 

atinente à relação de trato sucessivo.Nesse passo, considerando que a 

prescrição tem seu início a partir do vencimento de cada parcela, antes de 

tudo, faz-se necessário fixar a data do início do benefício, para só então, 

verificar a ocorrência ou não da prescrição. Sendo assim, tenho por mim 

que a preliminar alegada deverá ser apreciada com maior segurança no 

momento da prolação da sentença.Assim, não há preliminar a ser 

apreciada.Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela. Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

13 de fevereiro de 2019, às 17h10min. [..]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78915 Nr: 4467-50.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Ferreira da Costa, Roque Alves dos 

Santos Marinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGHOR DJAMILER MENDES 

SANTOS - OAB:14525/O

 Processo nº 4467-50.2017.811.0032

Código nº 78915

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Diante do teor da certidão de ref. 53, que informa a existência de 

divergências quanto ao exato nome do denunciado e colimando dar cabal 

cumprimento a decisão de ref. 50, que revogou a prisão preventiva dos 

denunciados, DETERMINO seja expedido novo Alvará de Soltura em nome 

de ROQUE ALVES DE SOUZA MARINHO, por ser este o nome constante 

dos assentamentos do Presídio de Mata Grande.

Ademais, a fim de suprimir a celeuma quanto ao exato nome do 

denunciado, determino seja a defesa do mesmo intimado para trazer aos 

autos documentos pessoais do mesmo, sem prejuízo da realização de 

posteriores diligências que se mostrem necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 04 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82244 Nr: 1917-48.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Eduardo Campos dos Santos, Valclei 

de Jesus Conceição, Lucas dos Santos Gomes Cardoso, Arilson de 

Oliveira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, THIAGO 

RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO - OAB:24402/O

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ e decisão de ref:69, 

impulsiono os autos com a finalidade de renovar a intimação da defesa 

dos réus LUCAS DOS SANTOS e VALCLEI DE JESUS, para apresentar 

defesa prévia, sob pena de expedição de ofício a OAB, para apuração de 

falta funcional.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81371 Nr: 1329-41.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thyago Heinrich Arruda Leite de Lima, Pedro 

Henrique Carvalho Schwinden

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariney Fatima Neves - 

OAB:10737/MT

 Vistos.

Renove-se a intimação dos patronos constituídos pelo réu a fim de que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentem as alegações finais, sob pena de 

comunicação à OAB/MT e destituição por abandono, inclusive com 

aplicação de multa (art. 265, do CPP).

Decorrido o prazo supra sem apresentação das alegações finais, 

determino a adoção das providências já indicadas acima, intimando-se o 

réu pessoalmente para que constitua novo advogado, ou informe a 

impossibilidade financeira de constituir, oportunidade em que devem os 

autos ser encaminhados à DPE para patrocínio dos interesses do réu.

Após a apresentação das alegações finais, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28693 Nr: 1571-44.2011.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maurício Soares Júnior, Luis Fernando 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Ricaldes de Lima - 

OAB:MT/14389, Saulo Augusto Caldeira da Rocha Bandeira Bastos - 

OAB:10.525, Valdenir Rodrigues Barbosa Filho - OAB:MT/21642/0

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, REVOGO 

a prisão do acusado JOSÉ MAURÍCIO SOARES JÚNIOR, mediante o 

cumprimento das medidas cautelares acima arroladas.Por oportuno, a fim 

de dirimir as controvérsias aqui relatadas, DETERMINO a realização de 

exame papiloscópico a fim de confrontar as impressões digitais de José 

Maurício Soares Júnior com as digitais constantes do auto de prisão em 

flagrante.Expeça-se CONTRAMANDADO DE PRISÃO.Façam-se as 

intimações necessárias.Cumpra-se, com urgência, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Ciência ao Ministério Público.Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 04 de outubro de 2018.Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51373 Nr: 1467-18.2012.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Benedita Maria dos Santos Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

a fim de que a parte autora possa requerer o benefício 

administrativamente, nos moldes do Recurso Extraordinário nº 

631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 

03/9/2014, DJe 10/11/2014, sob pena de extinção.

Em casos nos quais a lide não está claramente caracterizada, vale dizer, 

em situações nas quais é potencialmente possível que o cidadão obtenha 

a satisfação de seu direito perante a própria Administração Pública, é 

imprescindível o requerimento na via administrativa, justamente para a 

demonstração da necessidade da intervenção judicial e, portanto, do 

interesse de agir que compõe as condições da ação.

Não tendo havido o prévio requerimento administrativo, nem sido 

contraditado o mérito da causa, pela Administração, não se caracteriza a 

existência de uma pretensão resistida, o que afasta a efetiva existência 

de um interesse processual, em feitio a justificar o submetimento do tema 

ao Poder Judiciário.

Por fim, colacionado aos autos postulação administrativa, INTIME-SE o 

INSS para que, no prazo de 30 (trinta) dias apresente contestação de 

mérito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54894 Nr: 2879-47.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Jangada, através do seu Representante 

Legal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximus Construtora Ltda ME, Joel Geraldo 

Pinheiro, Renato de Sousa Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:OAB/MT 11.354, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 9.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esly Geraldo Pinheiro - 

OAB:OAB/MT 16.549

 Vistos.

Cuida-se de Embargos à Execução Fiscal oposto por MAXIMUS 

CONSTRUTORA LTDA-ME onde figura como Embargado o MUNICÍPIO DE 

JANGADA/MT, ambos já devidamente qualificados nos autos.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

- Da ausência de garantia do juízo

Dispõe o art. 16, § 1º da Lei n.º 6.830/1980, que “não são admissíveis 

embargos do executado antes de garantida a execução”. Deste modo, 

antes do oferecimento da defesa por meio de embargos, deve o 

executado garantir a execução através de uma das modalidades 

legalmente previstas no art. 9º, do mesmo Diploma alhures citado. Tal 

entendimento é sufragado no âmbito do E. TJTMT, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IMPROCEDENCIA 

– AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – EXIGÊNCIA DA LEI Nº 6.830/80 

(LEF) – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a 

regra do § 1º, do Art. 16, da Lei nº 6.830/1980 (LEF), a garantia do juízo é 

condição sine qua non para a admissibilidade dos embargos à execução 

fiscal. Não se pode prosseguir no julgamento das demais questões 

articuladas nos embargos, enquanto não apresentada a garantia judicial. 

Precedentes STJ e TJMT. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Ap 

133024/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

12/03/2018, Publicado no DJE 05/04/2018)

Na espécie, tendo a parte embargante se omitido quanto à prévia garantia 

do juízo, há de se impor a rejeição liminar dos embargos opostos.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, REJEITO 

LIMINARMENTE os Embargos à Execução opostos, o que faço com 

fundamento no art. 16, § 1º da Lei n.º 6.830/1980.

Deixo de condenar a parte embargante em honorários uma vez que não 

houve instauração do contraditório.

Transitada em julgado, intime-se a parte exequente para promover o 

prosseguimento do processo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54444 Nr: 2479-33.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Barreto Passadore - 

OAB:3.978

 Processo eletrônico n.º 2479-33.2013.811.0032

Código n.º 54444

Vara Única

 Vistos em correição.

À vista de tudo que consta dos autos, renovo a intimação da causídica do 

réu, via DJE, para manifestação no prazo legal.

Acaso decorra o prazo sem manifestação, intime-se, pessoalmente, o réu 

para que informe se ainda possuir advogado constituído nos autos. Em 

caso negativo, desde já, intime-se a Defensoria Pública para que passe a 

atuar no feito, apresentando manifestação no prazo legal.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 31 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85080 Nr: 3445-20.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIeEdAdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPeTL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA 

- OAB:199104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 2.230,00(dois mil, duzentos e trinta reais) referente ao cumprimento do 

mandado a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos termos 

do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82022 Nr: 1781-51.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINA MARTINS TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos. Trata-se de Ação para Concessão Aposentadoria por 

Idade com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por ALINA MARTINS 

TRINDADE, em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício previdenciário.Inicialmente, nos termos do 

art. 357 do Novo Código de passo a sanear o feito.Recebida a inicial, 

ocasião em que foi indeferida a antecipação de tutela à parte autora, lhe 

sendo concedido o benefício da Gratuidade de Justiça (Ref.4).Petitório da 

parte autora apresentando rol de testemunhas (Ref.8).Citada, a parte 

requerida apresentou contestação, em Ref.12. Intimada, a parte autora 

deixou de apresentar impugnação à contestação, conforme se extrai da 

certidão de ref.16.Na peça de defesa, a requerida alegou preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, 

da Lei Federal n. 8.213/91.Com efeito, insta salientar que a prescrição aqui 

arguida é aquela que não atinge o fundo de direito, ou seja, o direito ao 

recebimento do benefício previdenciário em tela, mas sim as prestações 

não reclamadas dentro de certo lapso de tempo, que vão prescrevendo 

em face da demora do beneficiário em requerê-las, especialmente porque 

atinente à relação de trato sucessivo.Nesse passo, considerando que a 

prescrição tem seu início a partir do vencimento de cada parcela, antes de 

tudo, faz-se necessário fixar a data do início do benefício, para só então, 

verificar a ocorrência ou não da prescrição. Sendo assim, tenho por mim 

que a preliminar alegada deverá ser apreciada com maior segurança no 

momento da prolação da sentença.Assim, não há preliminar a ser 

apreciada.Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela. [...]

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82684 Nr: 1620-12.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINACIO - 

OAB:4747, Silvana da Silva Toledo - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestação, no prazo de 10 dias, sobre 

a certidão de decurso do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75380 Nr: 353-39.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA 

ROMERO - OAB:370960

 Vistos etc.

Cuida-se de ação revisional de contrato aforada por Beatriz da Silva 

Moraes em face de Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A. - BANIF, 

ao argumento de cobrança de encargos contratuais indevidos.

Extrai-se da prefacial que os litigantes entabularam contrato de mútuo, 

contudo, a parte requerente vem cobrando por quejandos contratuais 

indevidos, para inflar seus lucros.

Com lastro nestas premissas, postula o requerente pela concessão de 

liminar para obstar à requerida encaminhe o nome daquele aos órgãos de 

proteção ao crédito ou afore demandas judiciais, bem assim permita 

depositar em Juízo o valor que entende devido, sem que haja incidência de 

mora.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, dada a exegese do art. 300 do Código de Processo Civil, 

para a concessão de pedido liminar, mister a comprovação de dois 

requisitos basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) receio de 

grave dano.

Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição sumária, não é 

possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pelo 

requerido.

Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito nesta demanda, 

mister a comprovação dos fatos articulados na prefacial, através de 

atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a resposta dos embargados, 

com lastro nos princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, 

LV).

Outrossim, não se pode olvidar que todos os pedidos aventados pela 

parte requerente estão imiscuídas em possível exercício regular de direito 

pela parte credora, a qual deverá responder pelos danos causados, caso 

haja com abuso deste direito.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido liminar 

vindicado por Beatriz da Silva Moraes em face de Banco Internacional do 

Funchal (Brasil), S.A. – BANIF.

Cite-se a parte requerida à manifestação no prazo legal, pena de revelia.

Intimem-se.

Às providencias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-30.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI JOSE DOS REIS (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 5 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-32.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

JESUINO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 5 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-04.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUANA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE 

PAULICHI CHIOVITTI PROCESSO n. 1000576-04.2018.8.11.0053 Valor da 

causa: $116.07 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: LUANA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Endereço: 

RUA AQUIDAUANA, S/N, COHAB, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 

78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 50, - LADO 

PAR, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-000 

INTIMANDO(A):___ FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) 

ACIMA QUALIFICADA(S) para comparecerem à audiência designada, 

conforme despacho vinculado e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/12/2018 Hora: 12:30 ADVERTÊNCIAS À(S) 

PARTE(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados. 2. A testemunha 

que, devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento, 

sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência. 3. As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas. 4. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 5 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-53.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HELENITO SANTANA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

YANA CAVALCANTE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 5 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000440-41.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE FEITOSA DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIANA BRANDAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos, bem 

como para, apresentar no prazo legal, contrarrazões do recurso 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 5 de outubro de 2018 DENILZA 

RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001193-61.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VAGNER PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCON MT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE 

PAULICHI CHIOVITTI PROCESSO n. 1001193-61.2018.8.11.0053 Valor da 

causa: $15,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: VAGNER PEDROSO DA SILVA Endereço: Leverger, 21, Jd. Santo 

Antônio, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PROCON MT Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA 

DA COSTA, 7975, - DE 4022 A 4872 - LADO PAR, JARDIM ALENCASTRO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78085-000 INTIMANDO(A):___ FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) ACIMA QUALIFICADA(S) para 

comparecerem à audiência designada, conforme despacho vinculado e 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 22/11/2018 Hora: 13:20 

ADVERTÊNCIAS À(S) PARTE(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados. 2. A 

testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência 

sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do 

adiamento, sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência. 

3. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

5 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 
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celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-05.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ADAILTON DA COSTA ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 5 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-58.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ERICA DOS SANTOS MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 5 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-91.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 5 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59119 Nr: 22-36.2015.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87902 Nr: 1581-23.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TASSIANO EDSON DA SILVA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, CLEUZA APARECIDA 

PERUCHI DE MATTOS, MARIA JOSÉ DE ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:2515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar o imóvel 

urbano situado no Lote 14 da Quadra 71, situado no loteamento 

denominado JARDIM POPULAR, nesta cidade, com a área de 350,00 ², 

(trezentos e cinquenta metros quadrados), havido conforme Matrícula nº 

5.828, do cartório do 1º oficío desta cidade de São José dos Quatro 

Marcos – MT, em favor da requerente.Condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 24 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59661 Nr: 206-89.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CIRILO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041

 Intimação do advogado do requerido para se manifestar acerca do cálculo 

de pena retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79020 Nr: 1800-70.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELINÉIA DE JESUS SICOTI MÁGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE DESEGNAÇÃO PARA O DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018 AS 17:45 

HORA, PARA A REALIZAÇÃO DA PERICIA MÉDICA NOS PRESENTES 

AUTOS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89478 Nr: 2344-24.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DANIEL LINO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE DESEGNAÇÃO PARA O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018 AS 13:00 

HORAS, PARA A REALIZAÇÃO DA PERICIA MÉDICA NOS PRESENTES 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83260 Nr: 4074-07.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA DA SILVA NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENTE DESEGNAÇÃO PARA O DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018 AS 14:45 

HORA, PARA A REALIZAÇÃO DA PERICIA MÉDICA NOS PRESENTES 

AUTOS

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 43/2018-DF - ALTERAR a escala de plantões do mês 

de OUTUBRO/2018 como abaixo relacionado:

* A Portaria completa, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Edital

EDITAL N. 015/2018/DF

O Excelentíssimo Doutor Conrado Machado Simão, MM. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Sapezal, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a realização das inscrições no período de 13 a 28 de 

setembro de 2018, para o Processo Seletivo para Recrutamento de 

Estagiários de Nível Superior da Comarca de Sapezal/MT do ano de 2018, 

CIA 0107384-49.2017.8.11.0000.

RESOLVE:

 PRORROGAR as inscrições para o período compreendido de 08 a 15 de 

outubro de 2018, no horário das 14h às 17h, para estudantes de nível 

superior, conforme Resoluções nº 008/2011/PRES/TP e nº 020/2014/TP. 

As inscrições serão realizadas, na Central de administração do Fórum da 

Comarca de Sapezal/MT, sito à Av. Piramboia, nº 800 – Centro – CEP 

78.365-000. A prova será aplicada para todos os candidatos na data 

provável de 21 de outubro de 2018, das 09h às 12h, sendo o local da 

prova na Escola Estadual André Antônio Maggi - Atrativa.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital.

Sapezal-MT, 05 de outubro de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 76965 Nr: 1292-12.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIR GOMES DA SILVA, ANTONIA MARGARIDA 

RABELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Para INTIMAR o Advogado da Requerida a informar número de conta e 

agência bancária com a finalidade de expedição de alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113052 Nr: 3891-79.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA CRIMINAL DE VILHENA-RO, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI FELIPE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS MAILHO - 

OAB:3047 RO

 Fica o advogado do réu devidamente intimado para comparecer a 

audiencia aprazada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113755 Nr: 4325-68.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MAURICIO RUFINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113754 Nr: 4324-83.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

LUCIANA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 
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pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113752 Nr: 4322-16.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JULIA DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113750 Nr: 4321-31.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOÃO BATISTA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113749 Nr: 4320-46.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

EXPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT, Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113735 Nr: 4308-32.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

PEDRO FERREIRA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35452 Nr: 289-95.2009.811.0078

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FARIAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP

 Certifico e dou Fé que procedi o Desarquivamento do referido processo 

mediante requerimento, conforme Fls. 114 a 116.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64617 Nr: 2024-58.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salles Armazens Gerais Ltda -Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:15322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CENTRAL DE MANDADOS - IMPULSIONAMENTO

 Nos termos do Art. 649, §3º da CNGC, do qual se extrai que o mandado 

será repassado ao oficial de justiça após o recolhimento das devidas 

custas de condução e considerando A CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA INFORMANDO PAGAMENTO À MENOR, INTIMO A PARTE 

AUTORA A COMPLEMENTAR O VALOR CORRESPONDENTE À DILIGÊNCIA 

JÁ RECOLHIDA, QUANTIA DEVIDA PARA DESLOCAMENTO AO 

ENDEREÇO INDICADO NO MANDADO, cujo valor , conforme requerimento 

do Sr. Oficial de Justiça, perfaz R$ 379,10 (trezentos e setenta e nove 

reais e dez centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de devolução 

do mandado à Secretaria da Vara Única independentemente de 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 47119 Nr: 50-88.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Ercílio Schwantes, SILVIA MARIA BACKES 

ZANATTA, Arli Zanatta, Veranice Melaine Wagner Zanatta, Neri Zanatta, 

ELIANA DANIELI ZANATTA, Sadi Zanatta, Eni Savene Schneider Zanatta, 

MIGUEL MALDANER, MARLI ZANATTA MALDANER, ARI LUIZ ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:PR 30.890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo de suspensão requerido, razão pela 

qual impulsiono os autos para a intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 47440 Nr: 236-14.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri Zanatta, ARI LUIZ ZANATTA, Sadi 

Zanatta, Arli Zanatta, SILVIA MARIA BACKES ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:PR 30.890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que decorreu o prazo de suspensão requerido, 

razão pela qual impulsiono os autos para a intimação da parte exequente, 

por seu procurador, para no prazo de 10 dias manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 42636 Nr: 1600-89.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 Impulsiono os autos para intimar a defesa do acusado para no prazo legal 

apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65033 Nr: 2310-36.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDC, MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) defiro a tutela específica para internação provisória da paciente 

LUDEMILA LUANA DA CONCEIÇÃO no Hospital municipal desta Comarca, 

ou não havendo a possibilidade, em instituição hospitalar psiquiátrica 

especializada na rede pública, ou particular, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de bloqueio dos valores necessários para tanto, como me 

permite o art. 536, § 1º do CPC. Para tanto, autorizo, caso necessário, o 

apoio da Polícia Militar para o cumprimento da medida.Nomeio Defensor 

Público diverso do que atua nesta Comarca como curador provisório da 

interessada.A internanda deverá obter alta hospitalar apenas mediante 

autorização médica, com autorização do Juízo.Após, dê-se vista à 

Defensoria Pública.Dispensada a audiência de conciliação, com fulcro no 

art. 334, §4º, II do Novo Código de Processo Civil.Dê-se ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

servindo a presente como mandado/ofício/carta precatória. Lucas do Rio 

Verde p/ Tapurah/MT, 03 de outubro de 2018.MELISSA DE LIMA 

ARAÚJOJuíza de Direito em sustituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 65700 Nr: 2677-60.2018.811.0108

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Oliveira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYSLAN MORAES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA com o fim de determinar a 

sustação de eventual protesto em nome do requerente, especificamente 

no tocante ao débito discutido nos presentes autos, no valor de R$ 

2.772,31 (dois mil setecentos e setenta e sete reais e trinta e um 

centavos), no Cartório do 2º Ofício de Tapurah/MT, tendo como 

sacador/credor o requerido. Ressalte-se que não há risco de 

irreversibilidade da conduta, pois, a qualquer momento poderá ser 

revogada esta decisão, não violando o prescrito no art. 300, §3º do 

Código de Processo Civil.Condiciono o cumprimento da liminar à efetivação 

da caução, com expedição do respectivo termo, assinado pela parte 

Requerente.Ultimadas as providências acima, oficie-se o Cartório do 2º 

Ofício de Tapurah/MT, via malote digital, para que proceda com a 

sustação/suspensão do protesto eventualmente registrado em nome do 

Autor, tendo como sacador/credor o requerido.Intime-se a parte requerida 

para manifestar interesse na composição da lide.Havendo impossibilidade 

de conciliação entre as partes, DETERMINO a citação do réu para, 

querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. 
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Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, todos do 

CPC).Cientifique-se a parte Requerida, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 

341 do CPC).Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Lucas 

do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 04 de outubro de 2018.GISELE ALVES 

SILVAJuíza de Direito cooperadora

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 44899 Nr: 941-46.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis José da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLÓVIS JOSÉ DA SILVA JUNIOR, Rg: 

16731948, Filiação: Anesia Balbina da Silva e Clovis Jose da Silva, data de 

nascimento: 10/11/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) 

JUIZ(ÍZy\) DE DIREITO DA COMARCA DE TAPURAHIMT O MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo Promotor de Justiça 

subscritor, no exercício de suas funções que lhe são conferidas pelo art. 

129, inc. I, da Constituição da República e art. 25, inc. III, da Lei Federal n.º 

8.625/93, vem com base no Termo Circunstanciado de Ocorrência 

oferecer a presente DENÚNCIA em face de: CLOVIS JOSÉ DA-SILVA, 

brasileiro, solteiro, nascido em 10 de Novembro de 1986 em Cuiabá/MT, RG 

16731948 SSP/G0, filho de Clóvis José da Silva e Anesia Balbina da Silva, 

residente e domiciliado na Rua dos Carvalhos, n. 539, Bairro São: 

Cristóvão, Tapurah/MT, pelos fatos a seguir narrados: Consta dos 

inclusos autos de TCO que no dia 26 de abril de 2014, por volta das 

14h45min., na Rua dos Carvalhos, n.º 539, Bairro São Cristóvão, nesta 

urbe, Clovis José da Silva Junior tentou ofender a integridade corporal de 

Manoel Ferreira da Silva (pessoa idosa - nascido em 04 de Maio de 1946) 

e de Clovis José da Silva, incorrendo, por duas vezes, na conduta 

descrita no artigo 129, caput, c/c artigo 14, II, do Código Penal. Do Histórico 

Delitivo Extrai-se do Termo Circunstanciado que no tempo e local citados, 

Clovis José da Silva Junior, incomodado com barulhos do vizinho Manoel, 

adentrou na "kitinet" deste portando uma faca. Em seguida, o denunciado 

partiu para cima de Manoel, tentando-lhe causar lesões corporais, que 

apenas não ocorreram por circunstâncias alheias à vontade do acusado, 

vez que a vítima conseguiu trancar-se dentro de casa, antes que Clovis 

José da Silva Junior o atingisse. Além disso, o imputado foi seguro por seu 

próprio genitor (Clovis José da Silva). Por conseguinte, considerando a 

intervenção de Clovis José da Silva para que o filho não lesionasse 

Manoel, o denunciado partiu para cima do próprio pai, tentando causar-lhe 

lesões corporais, utilizando-se, outrossim, de uma "ripa de madeira". 

Destaca-se que o imputado apenas não conseguiu atingir seu intento em 

razão da vítima conseguir esquivar-se e sair correndo. Assim agindo, o 

denunciado. Clovis José da Silva Junior incorreu nas condutas previstas 

no artigo 129 (caput) c/c 14, II (tentativa), por duas vezes, contra vítimas 

distintas, na forma do artigo 69, todos do Código de Penal brasileiro, razão 

pela qual se oferece a presente denúncia, que espera seja recebida e 

autuada, citando-se o imputado para oferecimento da defesa. Requer, 

ainda, a produção de todas as provas que se fizerem necessárias ao 

esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante 

arroladas, que deverão ser intimadas para depor sobre o fato, 

prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final 

seja o denunciado julgado e condenado. Tapurah/MT, 30 de Julho de 2015 

Frederico César Batista Ribeiro Promotor de Justiça Rol de Testemunhas 1 

- SD Alex, Policial Militar, fls. 06/TCO; 2- Manoel Ferreira da Silva; vítima, 

fls.07 /TCO; 4- Clovis José da Silva, vítima, fls. 09/TCO.

Despacho: Vistos etc. Em juízo de cognição sumária constata-se a 

plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal, ao passo que os fatos 

narrados na exordial acusatória demonstram a materialidade do delito 

imputado, além de fortes indícios da autoria. Destarte, por descrever fatos 

que, em tese, se subsumem ao tipo penal e por apontar indícios de autoria, 

acolho a cota ministerial e recebo a denúncia ofertada em desfavor de 

CLÓVIS JOSÉ DA SILVA JUNIOR, nos termos em que fora posta em 

juízo.Fundamento a presente decisão por constar nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus commissi 

delicti, havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal. Ressalto que o recebimento 

da denúncia, cujo despacho contém carga decisória e requer 

fundamentação (art. 93, inc. IX da CF), não implica em pré-julgamento (art. 

5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame do mérito 

dependerá da análise do conjunto probatório que será carreado para os 

autos, com a garantia do devido processo legal.Cite-se o (a) acusado (a) 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, responda por escrito à acusação, 

através de edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 363, § 

1º, e 364 e ss. do CPP, observando-se as formalidades legais, uma vez 

que o (a) réu (ré) se encontra em local incerto e não sabido. De outra 

banda, determino que a escrivania expeça certidão de antecedentes 

criminais circunstanciada em nome do(s) acusado(s), fazendo consignar 

que a certidão deverá especificar a data do fato delituoso e recebimento 

da denúncia, detalhando a capitulação legal, os termos da condenação 

(dispositivo legal, pena imposta, modo inicial de execução) ou da 

absolvição, a data do trânsito em julgado da sentença penal, a data da 

extinção de punibilidade ou a data do cumprimento ou da extinção da 

sanção penal, na forma do que dispõe a CNGCGJ/TJMT.Ainda, proceda-se 

a Gestora as comunicações de praxe, conforme disposto no Provimento 

41/2016, em seu artigo 974, inciso II .Ciência ao Ministério Público. 

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do acusado, certifique-se e 

voltem os autos conclusos para ulteriores deliberações.Cumpra-se. Às 

providências. Tapurah/MT, 10 de julho de 2017.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DHIEGO GARCEZ LEITE, 

digitei.

Tapurah, 12 de julho de 2017

Carlyne Ticyane Ferreira Ortiz Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60568 Nr: 206-77.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

04/12/2018 com início às 14:40 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º 

do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência de 

instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 30805 Nr: 2784-67.2004.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE JESUS MARCELINO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:7010/MT, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347/MT, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - OAB:10629

 Certifico e dou fé que intimo o terceiro de boa fé, Sergio Rodrigo de 

Oliveira, na pessoa dos patronos, Dr Alexandre e Dr Paulo para querendo 

manifestarem , no prazo de 10 (dez) dias quanto ao laudo de avaliação de 

fls. 147.

Outrossim, intimo o réu para querendo manifestar acerca do laudo de 

avaliação, no prazo de 10 dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63810 Nr: 452-39.2018.811.0085

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA FACCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO JOSÉ FREITAS-ME, ALEXANDRO 

JOSÉ FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMA PRADELA - 

OAB:6982-OAB-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou que impulsiono os autos para intimação da parte AUTORA 

acerca da CONTESTAÇÃO de fl. 95/98 para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56837 Nr: 1182-55.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLITO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

05/12/2018 com início às 16:00 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º 

do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência de 

instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC), dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39203 Nr: 311-64.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR ROBERTO ROLIM DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Processo nº: 311-64.2011.811.0109

Código n°: 39203

Vistos.

Na toada da decisão que concedeu a ordem do Habeas Corpus n. 

1009422-72.2018.8.11.0000 revogando a prisão preventiva em favor do 

denunciado Aldair Roberto Rolim de Morais, DETERMINO à Serventia do 

juízo para que expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se 

por outro motivo estiver preso.

Ainda, consigne-se que, quando do cumprimento do respectivo alvará de 

soltura, deverá o Sr. Oficial de Justiça constar em sua certidão a 

aceitação das medidas cautelares impostas ao acusado, bem como indicar 

os endereços em que o denunciado poderá ser encontrado, advertindo-o 

que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares aplicadas 

importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Indicado o endereço do réu, sendo este em local diverso desta comarca, 

desde já, fica deprecado ao juízo de seu domicílio o cumprimento das 

medidas impostas.

Ademais, levando em consideração que o acusado encontra-se 

segregado na comarca de Peixoto de Azevedo/MT, DETERMINO que a 

Secretaria de Vara diligencie a aquele juízo utilizando os meios de 

comunicação mais céleres para dar cumprimento ao Alvará de Soltura.

DETERMINO à Serventia do Juízo para que proceda-se com as baixas 

necessárias no sistema BNMP 2.0.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA, 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário.

 CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 04 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51554 Nr: 239-09.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO HENRIQUE SILVA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Ante o exposto, em não havendo provas suficientes da suposta prática 

delitiva, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA, constante 

na denúncia de fls. 05/06, ABSOLVENDO o acusado Mario Henrique Silva 

Cunha, devidamente qualificado nos autos, da imputação a ele endereçada 

na inicial acusatória, o que faço com fulcro no artigo 386, VII, do Código de 

Processo Penal.Isento de custas processuais.Comunique-se ao Cartório 

Distribuidor desta comarca, na forma da CNGC.P.R.I.C.Após o trânsito em 

julgado, devidamente certificado, comunique-se aos Institutos de 

Identificação Nacional, Estadual, à Delegacia de Polícia de onde proveio o 

procedimento inquisitorial e ao INFOSEG, acerca da presente absolvição, 

com sua respectiva motivação, nos termos do artigo 1.453, Seção 16, da 

CNGC.Cumprida todas as diligências acima, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, mediante as baixas e anotações de praxe.Ciência ao Ministério 

Público Estadual.Às providências.Terra Nova do Norte, 16 de agosto de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64778 Nr: 942-61.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS BATISTA ALABARCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 64778

CERTIDÃO

 Certifico, eu, KARINE BEHRENS GAVARONE, Oficiala de Justiça lotada 

nesta Comarca, que, em cumprimento ao respeitável mandado de Citação 

e Intimação, de ordem do MM. Juiz Substituto e Diretor do Fórum desta 

Comarca, Excelentíssimo Dr. Jean Paulo Leão Rufino, extraído dos autos 

em epígrafe, entre os dias 06.09.2018 e 05.10.2018, DEIXEI DE EFETUAR a 

busca e apreensão do bem descrito no mandado, tendo em vista que, 

mesmo após diversas diligências, não consegui localizá-lo.

 Passo a cotar, portanto, as diligências referentes aos atos no valor de R$ 

315,00 (trezentos e quinze reais), o qual deverá ser recolhido por 

intermédio do Sistema de Arrecadação de Diligências do TJMT, juntado a 

seguir o comprovante de pagamento da Guia nos autos em epígrafe.

Diante disso, cumprido o mandado em todos os seus termos, devolvo-o a 

esta Secretaria, dentro do prazo legal, para as devidas providências.

Por ser expressão da verdade, assino e dou fé.

Terra Nova do Norte-MT, 05 de outubro de 2018.

 Karine Behrens Gavarone

Oficiala de Justiça

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65017 Nr: 1045-68.2018.811.0085

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. M. COMÉRCIO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LAIR ZAMONER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante dos fundamentos expostos e dos documentos acostados aos 

autos, INDEFIRO a liminar pleiteada.DETERMINO ao causídico da parte 

impetrante para que aporte aos autos o instrumento de procuração, no 

prazo de 15 (quinze) dias. NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como 

coatora do conteúdo da petição inicial, ENVIANDO-LHE a segunda via 

apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 

dez (10) dias, preste as informações (artigo 7º, I, Lei nº 12.016/09).Dê-se 

ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito.Se, porventura, as informações vierem 

acompanhadas de documentos, diga a impetrante, em cinco (05) 

dias.Prestadas as informações, VISTAS ao Ministério Público, dentro do 

prazo improrrogável de dez (10) dias.INTIME-SE.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Considerando a Portaria 

n. 33/2018-DF, DETERMINO que a presente decisão sirva como Carta 

Precatória, Mandado de Notificação e Intimação e/ou no que couber. Ante 

a indisponibilidade do sistema Apolo e outros sistemas do TJMT pela 

comarca de Terra Nova do Norte, deverá a Senhora Gestora Judiciária 

certificar nos autos todos os atos a serem realizados.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.De Itaúba para 

Terra Nova do Norte, 25 de setembro de 2018.Jean Paulo Leão Rufino Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64111 Nr: 619-56.2018.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ISAQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 64111

CERTIDÃO

 Certifico, eu, KARINE BEHRENS GAVARONE, Oficiala de Justiça lotada 

nesta Comarca, que, em cumprimento ao respeitável mandado de Citação 

e Intimação, de ordem do MM. Juiz Substituto e Diretor do Fórum desta 

Comarca, Excelentíssimo Dr. Jean Paulo Leão Rufino, extraído dos autos 

em epígrafe, entre os dias 13.09.2018 e 05.10.2018, DEIXEI DE EFETUAR a 

busca e apreensão do bem descrito no mandado, tendo em vista que, 

mesmo após diversas diligências, não consegui localizá-lo.

 Passo a cotar, portanto, as diligências referentes aos atos no valor de R$ 

189,00 (cento e oitenta e nove reais), o qual deverá ser recolhido por 

intermédio do Sistema de Arrecadação de Diligências do TJMT, juntado a 

seguir o comprovante de pagamento da Guia nos autos em epígrafe.

Diante disso, cumprido o mandado em todos os seus termos, devolvo-o a 

esta Secretaria, dentro do prazo legal, para as devidas providências.

Por ser expressão da verdade, assino e dou fé.

Terra Nova do Norte-MT, 05 de outubro de 2018.

 Karine Behrens Gavarone

Oficiala de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58693 Nr: 756-09.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORI ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT, LUCIANO MORAES - OAB:19.959/MT

 Processo nº: 756-09.2016.811.0085 (Código 58693)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Requerido: Lori Alves dos Santos

Vistos.

Cuida-se de “ação civil pública ambiental c/c antecipação de tutela” 

promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor 

de Lori Alves dos Santos, objetivando a condenação do requerido na 

obrigação de fazer consistente em restaurar o meio ambiente lesado, bem 

como indenização pelos danos ambientais não passíveis de recuperação.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 26/48.

Recebimento da exordial à f. 49, sendo deferido o pedido de tutela 

antecipada para determinar que o requerido se abstenha de utilizar a área 

afetada na atividade de garimpo.

Audiência de conciliação à f. 64.

Às fls. 66/68, o Ministério Público apresentou o acordo celebrado com o 

requerido, na forma do artigo 5º, §6º, da Lei nº 7.347/1985, pugnando pela 

sua homologação.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Registre-se, de início, que o termo de ajustamento de conduta é um 

instrumento legal destinado a colher, do causador do dano, um título 

executivo de obrigação de fazer, mediante o qual o compromissário 

assume o dever de adequar sua conduta às exigências da lei, sob pena 

de sanções fixadas no próprio termo.

Dessa forma, HOMOLOGO o termo de ajustamento de conduta pactuado 

entre o Ministério Público Estadual e o requerido Lori Alves dos Santos.

Com término do prazo estipulado no referido acordo, dê-se vista ao 

representante Ministerial para manifestação.

Após, retornem-me os autos conclusos para extinção.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 04 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-39.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE TEREZINHA DE BARROS PEREIRA (REQUERENTE)

QUECELE DE CARLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL RICARDO DA FONTE GAVARONE (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

promovente, através do seu advogado para comparecer na audiência de 

conciliação designada nos autos, conforme segue: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE CONCILIAÇÃO DE 

TERRA NOVA DO NORTE Data: 22/11/2018 Hora: 13:30 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Terra Nova do Norte -MT, 05 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 
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o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30178 Nr: 1276-03.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calisto Choré

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa na 

distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52700 Nr: 2136-31.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaqueus da Silva Araujo, Clodoaldo Miranda 

da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Vistos, etc.

Com fundamento no art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se 

o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sobre os embargos de declaração opostos.

Havendo embargos de ambas as partes, a vista será sucessiva, 

iniciando-se pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53337 Nr: 2141-53.2012.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Oliveira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Magdalena Rezende de 

Lacerda - OAB:18.287, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

Vista ao autor sobre contestação, prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59563 Nr: 49949-17.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva de Souza Coelho Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA e 

para CONDENAR o réu a implantar em favor da parte autora, no prazo de 

60 (sessenta) dias, o benefício pleiteado, conforme segue:1- o nome do 

segurado: EVA DE SOUZA COELHO OLIVEIRA2- o benefício concedido: 

AUXÍLIO-DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.4- 

a renda mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO5- a data de início do benefício 

AUXÍLIO DOENÇA – DIB: 31/07/2016 (data da cessação administrativa do 

auxílio-doença)6- a data de início do benefício APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ – DIB: 06/10/2017 (data da perícia)7- a renda mensal inicial – 

RMI: UM SALÁRIO MÍNIMOCondeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento 

dos valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal 

retroativa à data da propositura da ação.ÍNDICES DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 

20/03/2018)TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora 

incidem a partir da citação, a teor do enunciado de súmula 204 do Superior 

Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”).TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64476 Nr: 597-22.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 [...]Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder 

Público a obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito.Sobre o tema, vejamos o 

entendimento jurisprudencial:INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DROGADITO. 

CABIMENTO. CABIVEL PEDIDO DE INTERNACAO DE ALCOOLISTA, QUE SE 

REVELA VIOLENTO, DEVIDAMENTE ATESTADO POR MEDICO, QUANDO A 

FAMILIA SEJA IMPOTENTE PARA FAZE-LO. APELO PROVIDO. . 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 70000301093, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, 

JULGADO EM 01/12/1999) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA. TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO. AVALIAÇÃO 

MÉDICA. DESNECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 

VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. Considerando que a pretensão da 

parte autora é a de que seja realizada, inicialmente, avaliação médica 
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compulsória do filho, dependente químico que não se submete a exames 

médicos voluntariamente, inviável determinar a juntada de comprovante 

médico para a concessão do pleito antecipatório. Determinação de 

avaliação médica para que seja diagnosticada a enfermidade mental do 

paciente e, sendo constatada a dependência química, que se proceda à 

internação compulsória. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM 

MONOCRÁTICA. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº70047680129, OITAVA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇADO RS, RELATOR: RICARDO 

MOREIRA LINS PASTL, JULGADO EM 01.03.2012)O princípio da reserva 

de administração, como uma das particularizações do princípio da 

separação de poderes, e o princípio da garantia da prévia reserva 

orçamentária para o deferimento das prestações positivas do Estado, hão 

de ceder ante o princípio da dignidade humana, cláusula matriz do Estado 

de Direito como Estado de Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua 

mais evidente afirmação[...]

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 55/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor ADALTO QUINTINO DA SILVA – MM. Juiz 

de Direito Diretor do Fórum da Comarca de Vera/MT, no uso de suas 

atribuições conferidas pelo artigo 52, inciso XV, da Lei nº 4.964, de 26 de 

dezembro de 1985 (COJE), bem como nas orientações e determinações da 

Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;

 CONSIDERANDO a finalidade das resoluções 104/2010 e 176/2013, bem 

como o julgamento do PCA 009/2005, todos do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) e a Lei Federal n.º 12.694/2012, que tratam da segurança 

institucional no âmbito do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a necessidade de implantação de medidas para zelar da 

integridade física e segurança funcional de todos que atuam e acessam o 

prédio do fórum local, a saber os magistrados, promotores de justiça, 

defensores públicos, advogados, autoridades e agentes policiais, 

servidores, partes, testemunhas, prestadores de serviço e todas as 

demais pessoas que circulam nas dependências internas do Fórum;

CONSIDERANDO a necessidade de otimização e padronização na 

identificação, sistematização e controle do fluxo de pessoas que transitam 

nas dependências do Fórum;

RESOLVE:

Art. 1º - A otimização e padronização do controle de acesso de pessoas 

ao prédio do fórum não interfere ou limita o direito de acesso de agentes 

públicos e juristas (promotores, procuradores, defensores, advogados, 

etc) aos departamentos do edifício, segundo suas legislações orgânicas e 

estatutárias de regência.

Art. 2º - Toda e qualquer pessoa, via de regra, para adentrar ao fórum de 

Vera, deverá portar documento de identificação com foto e CPF para o 

seu devido CADASTRO na RECEPÇÃO, sendo proibida a entrada de 

público externo sem a devida identificação, a cargo das recepcionistas e 

sob controle de segurança pelo Corpo da Guarda da PMMT.

Paragrafo 1º - Para o cadastro dos presentes no recinto do fórum, no átrio 

de cadastramento, que se dará por ordem cronológica de chegada ao 

local, as pessoas fornecerão seus dados pessoais, como NOME, CPF, 

DOCUMENTO PESSOAL OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO e 

TELEFONE, sendo que, se acompanhado (a) de criança(s) ou adolescente 

até 13 (treze) anos, deverá constar tal informação no campo 

"observações" e ainda, todos também serão identificados por captação de 

imagem facial e/ou cadastro biométrico.

Paragrafo 2º - Após o cadastro, para acesso ao átrio interior de espera e 

pregão de audiência, bem como para acesso a qualquer outro 

departamento interno do prédio, as pessoas se submeterão à REVISTA, 

eletrônica ou pessoal, a cargo do corpo da guarda da PMMT, que se dará 

segundo legislação de regência e protocolo militar de ação.

Parágrafo 3º - As pessoas, quando detectado existência de metal pelo 

sistema em pastas, maletas, bolsas, pacotes ou outros invólucros, 

deverão retira-los e exibi-los ao corpo da guarda da PMMT, sendo que, se 

o objeto que provocou o disparo do alarme do sistema não oferecer 

qualquer risco para a segurança, será ele imediatamente entregue ao 

possuidor, mas, se tal objeto oferecer risco, será ele retido, com contra 

recibo, pelo membro do corpo da guarda da PMMT, sendo restituído 

quando da saída do prédio do possuidor.

Parágrafo 4º - A entrada no prédio do fórum fica condicionada à 

averiguação do objeto que estiver provocando acionamento do alarme do 

sistema, sendo que ao corpo da guarda da PMMT, quando necessário, 

compete realizar revista pessoal e nos volumes apartados (pastas, 

maletas, bolsas, pacotes ou outros invólucros). Em qualquer caso, 

havendo recusa da pessoa em se submeter à revista, eletrônica ou 

pessoal, inclusive nos volumes apartados, não será permitida sua entrada 

no recinto do fórum, com imediata comunicação do fato à autoridade 

policial competente para conhecimento e investigação.

 Parágrafo 5º - No setor de recepção do fórum, se necessário e solicitado, 

será realizada consulta ao sistema APOLO ou PJE, sendo fornecida tal 

informação processual à parte solicitante, para que ela se dirija à 

secretaria judicial respectiva.

Parágrafo 6º - O comparecimento periódico ao fórum de condenados, 

processados, indiciados ou custodiados, por ordem judicial, será realizado 

perante o setor de recepção, no átrio de cadastro.

Parágrafo 7º - Fica vedado o acesso de vendedores, agenciados de 

qualquer tipo de produto, bens ou serviços, angariador de donativos ou 

congêneres, às dependências internas do fórum, sem autorização da 

Central de Administração e o devido cadastro na recepção, nos moldes 

desta portaria.

Parágrafo 8º - Os prestadores de serviços eventuais nas dependências 

internas do fórum também deverão ser registrados no sistema de controle 

de acesso na recepção.

Parágrafo 9º - Conforme regra do inciso III do artigo 3º da Lei 12.694/12, 

enquanto perdurar a instalação de portal ou porta detectora de metal, não 

estarão sujeitos à REVISTA, eletrônica ou pessoal, via de regra, os 

integrantes e agentes públicos de missão policial, serviço carcerário, 

autoridades dos três poderes, promotores de justiça, procuradores e 

defensores públicos, das esferas federal, estadual ou municipal, 

advogados e servidores, desde que previamente identificados no 

cadastro por documento com foto.

 Parágrafo 10º - A revista, eletrônica ou pessoal, poderá ser 

excepcionalmente realizada em qualquer das pessoas referidas no 

paragrafo anterior, pelo corpo da guarda da PMMT, a critério da autoridade 

militar presente.

Paragrafo 11º - A regra dos incisos VII e VIII do artigo 8º da resolução CNJ 

176/13 será efetivada, neste juízo, somente após adequação estrutural 

física da Diretoria do Foro.

Parágrafo 12º - Em cumprimento às resoluções CNJ 253 e 254, ambas de 

2018, todas as vítimas em processos ou procedimentos criminais, logo 

após cadastradas e revistadas, serão encaminhadas para sala própria 

especial de espera para audiências e/ou orientação pela equipe 

multidisciplinar.

Art. 3º - Os pregões das audiências, mediações e conciliações deverão 

ser realizados no átrio de espera do fórum, mediante sistema audiovisual 

ou pessoalmente pelo apregoador, devendo as partes e testemunhas ali 

aguardar, salvo ordem judicial expressa em contrario.

Art. 4º - O descumprimento das regras aqui estabelecidas sujeitará o 

infrator à sanção administrativa cabível, de acordo como apurado em 

regular procedimento disciplinar administrativo, ou à rescisão contratual, 

conforme o caso, bem como à responsabilização criminal por conduta 

típica adequada correlata.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à presidência do e. Tribunal de 

Justiça, à c. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao 

Assessor Militar do e. TJMT, ao MPE, a OAB, DPE, PJC, PMMT, CBM, 

Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal e imprensa.

Vera/MT, 05 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118759 Nr: 2349-85.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JSR, LGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY NEVES LAURO - 

OAB:24285/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para DECLARAR que 

Carlos Gabriel Muncio Companhone é pai biológico de Laura Gabriely 

Rodrigues. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

formulado pelos requeridos.Sem custas a ressarcir, vez que não foram 

adiantadas pela autora, que atua sob o pálio da justiça gratuita.Condeno 

os réus ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), ficando, contudo suspensa a sua exigibilidade, 

na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil das 

Pessoas Naturais da Comarca de Vera/MT, nos moldes determinados pelo 

artigo 29, § 1º, inciso II, da Lei n. 6.015/77, para as alterações devidas no 

assento de nascimento, a fim de faça constar como pai CARLOS GABRIEL 

MUNCIO COMPANHONE, e avós paternos, FABIANA MUNCIO 

COMPANHONE e JOSÉ DA SILVA SANTOS.De tudo cumprido, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo com as devidas baixas.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Vera/MT, 16 de Agosto de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102172 Nr: 162-12.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO GONÇALVES MARÇAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 162-12.2014.811.0102

Código nº: 102172

 Vistos etc.

À ref. 113, foi juntado ofício informando que o acusado Romário 

Gonçalves Marçal foi preso em flagrante delito nos Autos n° 200226 da 

comarca de Sorriso/MT. No presente feito, verifico que não há ordem de 

prisão contra Romário, sendo decretada a sua revelia.

Assim, DETERMINO o regular prosseguimento do feito.

 CUMPRA-SE a decisão proferida à ref. 100.

Vera-MT, 03 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115284 Nr: 924-23.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17902, MURILO FERREIRA BLANCO - OAB:18.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113.815, MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7659

 Autos nº: 924-23.2017.811.0102

 Código n°: 115284

Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por DARCI 

MOREIRA contra BRADESCO SEGUROS S/A.

Remetido os autos da comarca de Sorriso/MT para a comarca de Vera/MT, 

este juízo suscitou o conflito negativo de competência, que foi julgado 

procedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ref. 34).

Ante o exposto, DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de 

Sorriso/MT, com as anotações e baixas devidas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 02 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118519 Nr: 2239-86.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGUARDO WUTZKE, JEFFERSON WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753, LILIANE 

ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543/B, RAFAEL BARION DE 

PAULA - OAB:11063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884

 Autos nº: 2239-86.2017.811.0102

Código n°: 118519

Vistos, etc.

INTIME-SE a parte exequente para manifestar sobre a exceção de 

pré-executividade apresentada pelo executado (ref. 46).

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 04 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114177 Nr: 476-50.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO AUGUSTO DONATTI, SALETE IZABEL 

TELO DONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DI BENEDETTO JUNIOR 

- OAB:12.234 MS

 Intimação do Advogado da parte executada, para que indique uma conta 

para transferência dos valores penhorados, conforme decisão de ref. 51.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114975 Nr: 809-02.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Autos nº: 809-02.2017.811.0102

Código nº: 114975

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido da parte requerida à ref. 41 para que as testemunhas 

sejam intimadas pelo juízo, uma vez que a decisão constou 

expressamente que as testemunhas “deverão ser informadas/intimadas 

da audiência (dia, hora e local), a ser designada oportunamente, pelo 

advogado da parte, sendo dispensada a intimação do juízo (art. 455, 

caput, CPC), ressalvadas as hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC”.

No mais, aguarde-se a realização da solenidade.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Vera/MT, 04 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125533 Nr: 2467-27.2018.811.0102
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA GUNTZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ASSMANN - OAB:24590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2467-27.2018.811.0102Código n°: 125533Vistos, etc.I)RECEBO 

a inicial em todos os seus termos. II)DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita.III)Diante do manifesto interesse da parte autora DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, conforme pauta do conciliador da Comarca de 

Vera/MT.IV)INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).V)Na hipótese do parágrafo anterior, 

caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, 

o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da 

audiência (art. 335, I, NCPC). VI)Caso a parte ré faça uso da previsão do § 

5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação será a 

data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de 

conciliação.VII)Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015),

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119983 Nr: 2862-53.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DIAS DA SILVA, JULIANO 

RAMALHO DIAS, SINVALDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B MT

 Autos n.2862-53.2017.811.0102

Código n. 119983

Vistos, etc.

DEFIRO a cota ministerial (ref. 204).

INTIME-SE o acusado Paulo Cesar Dias da Silva para que apresente nos 

autos documento comprobatório do seu trabalho a ser realizado na cidade 

de Alta Floresta/MT.

Juntado o documento, conclusos para análise do pedido.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 04 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000088-96.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENEIDE MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Numero do Processo: 

1000088-96.2018.8.11.0102. Requerente: Estado de Mato Grosso 

Requerido: Geneide Medeiros Vistos, etc. Devidamente comprovado o 

depósito prévio e diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a 

presente Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as providencias 

necessárias, sob pena de devolução da missiva, independente de seu 

cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC. Realizado o ato 

deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou restando 

negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 

04 de outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000092-36.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELVINO F. BEDIN COMERCIO DE MADEIRAS - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Processo: 

1000092-36.2018.8.11.0102. Exequente: Auto Posto Sorrisão Ltda. 

Executado: Delvino F. Bedin Comercio de Madeiras - Epp Vistos, etc. 1. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos. 

2. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua 

avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos 

os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, 

INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 

1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015). 3. Lembrando que, recaindo a 

penhora sobre bens móveis, deverá o meirinho indagar ao executado 

acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, 

descrevendo o real estado de conservação do bem e outras informações 

complementares que entender pertinentes. Por outro lado, recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à 

constatação a fim de apurar se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), 

bem como intimar o cônjuge (artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de 

justiça, não encontrando a parte executada para citá-la, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, 

nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar as mesmas 

duas vezes em dias distintos, de tudo certificando no mandado (artigo 

830, § 1° do CPC/2015). 5. Na forma do artigo 840, inciso II, § 1° do 

CPC/2015, efetuada a penhora de bem móvel, fica o exequente nomeado 

como depositário dos mesmos, devendo conservá-los e manter a guarda 

dos mesmos. 6. Indicado para penhora bem imóvel LAVRE-SE o 

competente termo nos autos, cabendo à parte exequente providenciar, 

para presunção absoluta de conhecimento de terceiros, o respectivo 

registro no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de 

inteiro teor do ato e independentemente de mandado judicial, na forma do 

artigo 844 do CPC/2015. 7. Se positiva a penhora realizada, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

ação (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado 

oferecer embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 

9.099/95, sob pena de prosseguimento da execução. Efetuada a penhora 

e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva 

audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso 

I, ambos da Lei 9.099/95. 8. CONSIGNE-SE no mandado a faculdade 

conferida aos devedores contida no artigo 916 CPC/2015. 9. FIXO os 

honorários advocatícios em de 10% do valor da causa, in verbis artigo 827 

do CPC/2015. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de 

três dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (§ 1° 

artigo 827 do CPC/2015). 10. Caso haja pagamento, diga a parte 

exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em 

presunção de quitação e extinção da execução. 11. Caso não localizado o 

devedor e bens penhoráveis, INTIME-SE o exequente a indicá-los, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). 12. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 05 de outubro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000093-21.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU FIORI MENDES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Processo: 

1000093-21.2018.8.11.0102. Exequente: Auto Posto Sorrisão Ltda 

Executado: Irineu Fiori Mendes Junior Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios 

(artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos. 2. Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, 

devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos os 

elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, INTIMANDO 

na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 

870 e ss. do CPC/2015). 3. Lembrando que, recaindo a penhora sobre 

bens móveis, deverá o meirinho indagar ao executado acerca de sua 

propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado 

de conservação do bem e outras informações complementares que 

entender pertinentes. Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim 

de apurar se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o 

cônjuge (artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de justiça, não encontrando 

a parte executada para citá-la, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, 

de tudo certificando no mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015). 5. Na 

forma do artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de 

bem móvel, fica o exequente nomeado como depositário dos mesmos, 

devendo conservá-los e manter a guarda dos mesmos. 6. Indicado para 

penhora bem imóvel LAVRE-SE o competente termo nos autos, cabendo à 

parte exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento 

de terceiros, o respectivo registro no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de 

mandado judicial, na forma do artigo 844 do CPC/2015. 7. Se positiva a 

penhora realizada, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a 

pauta deste Juizado Especial ação (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), 

quando poderá o executado oferecer embargos, nos termos do inciso IX 

do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da 

execução. Efetuada a penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes 

para comparecer à respectiva audiência de conciliação, com as 

advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95. 8. 

CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida aos devedores contida 

no artigo 916 CPC/2015. 9. FIXO os honorários advocatícios em de 10% do 

valor da causa, in verbis artigo 827 do CPC/2015. Para o caso de integral 

pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada 

será reduzida pela metade (§ 1° artigo 827 do CPC/2015). 10. Caso haja 

pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que 

a inércia implicará em presunção de quitação e extinção da execução. 11. 

Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, INTIME-SE o 

exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 

53, § 4º, da lei 9.099/95). 12. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Vera/MT, 05 de outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000094-06.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MELCHERT BARRETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Processo: 

1000094-06.2018.8.11.0102. Exequente: Auto Posto Sorrisão Ltda 

Executado: Raquel Melchert Barreto Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios 

(artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos. 2. Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, 

devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos os 

elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, INTIMANDO 

na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 

870 e ss. do CPC/2015). 3. Lembrando que, recaindo a penhora sobre 

bens móveis, deverá o meirinho indagar ao executado acerca de sua 

propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado 

de conservação do bem e outras informações complementares que 

entender pertinentes. Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim 

de apurar se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o 

cônjuge (artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de justiça, não encontrando 

a parte executada para citá-la, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, 

de tudo certificando no mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015). 5. Na 

forma do artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de 

bem móvel, fica o exequente nomeado como depositário dos mesmos, 

devendo conservá-los e manter a guarda dos mesmos. 6. Indicado para 

penhora bem imóvel LAVRE-SE o competente termo nos autos, cabendo à 

parte exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento 

de terceiros, o respectivo registro no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de 

mandado judicial, na forma do artigo 844 do CPC/2015. 7. Se positiva a 

penhora realizada, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a 

pauta deste Juizado Especial ação (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), 

quando poderá o executado oferecer embargos, nos termos do inciso IX 

do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da 

execução. Efetuada a penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes 

para comparecer à respectiva audiência de conciliação, com as 

advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95. 8. 

CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida aos devedores contida 

no artigo 916 CPC/2015. 9. FIXO os honorários advocatícios em de 10% do 

valor da causa, in verbis artigo 827 do CPC/2015. Para o caso de integral 

pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada 

será reduzida pela metade (§ 1° artigo 827 do CPC/2015). 10. Caso haja 

pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que 

a inércia implicará em presunção de quitação e extinção da execução. 11. 

Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, INTIME-SE o 

exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 

53, § 4º, da lei 9.099/95). 12. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Vera/MT, 05 de outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JACIARA 
 
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADOR DO 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – Edital 008/2018 – Prova: 
02.09.18 
 
Considerando que durante a realização das provas verificou-se que nas questões n.º 04 e 05 
– Língua Portuguesa, 17 – Direito Civil e 50 – Política Judiciária Nacional de Tratamento 
Adequado dos Conflitos e da Legislação Específica, ocorreu erro nas suas formulações, 
determino que as questões 04, 05, 17 e 50 sejam anuladas. Considerando, ainda, os recursos 
interpostos, determino que as questões 3, 8, 9, 10, 12, 26, 27, 35, 41 e 47 sejam anuladas, e 
via de consequência a pontuação correspondente seja atribuída a todos os candidatos. 
Determino, também, a correção do gabarito preliminar para constar a letra “E” como 
resposta apropriada à questão n.º 48. 
 

GABARITO DEFINITIVO 
 

                                     

 
Valter Fabrício Simioni da Silva 
Juiz de Direito Coordenador do CEJUSC 

01 C 26 ANULADA 
02 B 27 ANULADA 
03 ANULADA 28 D 
04 ANULADA 29 D 
05 ANULADA 30 A 
06 C 31 D 
07 A 32 C 
08 ANULADA 33 C 
09 ANULADA 34 A 
10 ANULADA 35 ANULADA 
11 A 36 A 
12 ANULADA 37 D 
13 A 38 A 
14 D 39 E 
15 C 40 B 
16 E 41 ANULADA 
17 ANULADA 42 A 
18 C 43 B 
19 D 44 E 
20 C 45 A 
21 D 46 D 
22 C 47 ANULADA 
23 E 48 E 
24 D 49 E 
25 C 50 ANULADA 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

P O R T A R I A N.º 43/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 
DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
 
CONSIDERANDO que a servidora Bruna Chagas Bizelli, matrícula 12.118, encontra-se de licença 
médica; 
 
CONSIDERANDO que a servidora Ana Aparecida Cebalho, matrícula 1.848, encontra-se de atestado 
médico; 
 
RESOLVE: 
 
ALTERAR a escala de plantões do mês de OUTUBRO/2018 como abaixo relacionado: 
 

JUÍZES, GESTORES/SERVIDORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 
DATA JUIZ(A) GESTOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA 
28/09/18 (19h) 
a 
01/10/18 (12h) 
 

Dr. Marcos T. Agostinho Pires 
(5ª Vara Cível Tangará da 
Serra) 

Rafael Mendes da Silva Francisco José 
Medeiros Menezes 

05/10/18 (19h) 
a 
08/10/18 (12h) 

Dr. Angelo Judai Junior 
(Juizado Especial Tangará da 
Serra) 

Élcio Alves Antônio dos Santos 

11/10/18 (19h) 
a 
15/10/18 (12h) 

Dr. Conrado Machado Simão 
(Vara Única de Sapezal) Hillary Sokoloski Luglio Ítalo Rodrigues da 

Cunha Neto 

19/10/18 (19h) 
a 
22/10/18 (12h) 
 

Dra. Anna Paula Gomes de 
Freitas  
(2ª Vara Criminal Tangará da 
Serra) 

Marcos Luciano Elly Antônio dos Santos 

26/10/18 (19h) 
a 
29/10/18 (12h) 
e 
30/10/18 (19h) 
a 
31/10/18 (19h) 

Dra. Cristiane Padim da Silva  
(1ª Vara Criminal Tangará da 
Serra) 

Maria Josiane da Silva 
Bertoldo 

Ítalo Rodrigues da 
Cunha Neto 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, à 
Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 
 
Sapezal/MT, 05 de outubro de 2018.       
                              
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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